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Jazyky / Český jazyk

Český pravopis - jistoty a novinky

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ SPEC VýchZař PPP ŠJ
Účastníci kurzu si zopakují všechna základní pravopisná pravidla češtiny, zjistí, ve které oblasti mají případné 
slabiny, a dozvědí se o pravopisných novinkách. Zvláště důkladně budou vyloženy a procvičeny jevy, v nichž se
nejčastěji chybuje.

Spolehlivé zdroje informací o českém pravopisu 1h
Psaní s/z (domácí a cizí slova), mě/mně, i/y 0,5h
Zkratky a značky 0,5h
Psaní velkých písmen 0,5h
Spřežky, zdvojené hlásky a délka samohlásek 1h
Pravopis cizích slov 1h
Základní interpunkční pravidla 1h
Pravopisné novinky 0,5h                                                                                                                                           
          
Číslo akce: AK03001 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 09.11.2020, 08.30 - 14.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jan Táborský
Kurzovné: 995,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 02.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Jazyky / Český jazyk

Alternativní metody ve výuce češtiny

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: AK03651 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 27.11.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Hana Svobodová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 19.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Jazyky / Angličtina

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním 
jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného 
jazyka. 
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na 
problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění 
písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s 
rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s 
právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného 
cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.                                                                     
                
Číslo akce: AK03444 Rozsah hodin 64 Číslo akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
Termín konání: zahájení: 11.01.2021,  ukončení: 17.05.2021
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: tým lektorů
Kurzovné: 7 500,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 31.12.2020
Kontaktní osoba: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068

Jazyky / Angličtina

Angličtina – učení gramatiky moderně a zábavně

ZŠ1 ZŠ2 GYM
Gramatika patří k základním pilířům výuky jazyka. Tento seminář se zabývá tím, jak efektivně vyučovat 
gramatiku. Na úvod budou účastníci seznámeni s obecným rozborem gramatických jevů. Následně jim bude 
předvedeno a vysvětleno, jak připravit prezentaci nového gramatického jevu tak, aby byl zaručen maximální 
efekt. Část prezentace bude věnována problematice drilu v komunikativní metodě a dále pak problematice 
kontrolovaného a volnějšího procvičování daného gramatického jevu. V průběhu semináře si budou účastníci 
mít možnost vyzkoušet, jak prezentovat některé z hlavních gramatických jevů.                                                      
                                                                                               
Číslo akce: AK03955 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 02.12.2020, 14.00 - 17.15
Místo konání: Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Lektor: Mgr. Michaela Sobotková
Kurzovné: 700,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 25.11.2020
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

 - 6 -



ICT a přírodovědné obory / Matematika

Matematická gramotnost – Od aritmetiky k algebře

ZŠ2 GYM
Cílem semináře je seznámit učitele s možností postupného přechodu od aritmetiky k algebře v průběhu 2. 
stupně základní školy. Učitelé si vyzkouší různé strategie řešení úloh rovnicového charakteru, což jsou slovní 
úlohy, které je možno řešit rovnicemi, ale také jinými způsoby. Seznámí se s názorným postupem při zavádění 
ekvivalentních úprav při řešení rovnic. Naučí se využívat aritmetických či geometrických analogií při zavádění 
písmena ve významu proměnné. Vyzkouší si přístupy, které žákům pomohou pochopit pojem funkce jakožto 
závislosti.                                                                                                                                                      
seminář ue určen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
Číslo akce: AK03733 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání: 11.11.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Irena Budínová Ph.D.
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 04.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056

ICT a přírodovědné obory / Matematika

Využití neškolských strategií při řešení úloh v matematice

ZŠ2 SOŠ
Obsah výuky
1) Základ vyučování matematice – řešení úloh                                       
2) Porozumění matematickému textu                                              
3) Ukazatele stavu porozumění                                                         
4) Aplikace znalostí do nových situací                                               
5)  Jak zjišťovat, zda žák /student učivu porozuměl                                          
6)  Nové originální řešitelské postupy řešení                                        
7) 12 heuristických strategií vhodných pro řešení mnoha úloh                          
8) Některé modifikace úloh hlavně směrem k otevřeným situacím – účastníci          
9) Učebnice, pracovní sešity, sbírky, testy, vlastní materiály, zdroje na internetu)  
10) Problematika přechodu ze ZŠ na SŠ, SŠ a VŠ                                         
11) 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: AK03681 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání: 02.12.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: PaedDr. Jarmila Novotná
Kurzovné: 1 400,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 25.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
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ICT a přírodovědné obory / Fyzika

Fyzika na ZŠ a víceletých G, která žáky baví II

ZŠ2 GYM
Pokračování velmi úspěšného semináře Fyzika na 2. stupni ZŠ a víceletých G, která žáky baví, tentokrát 
zaměřené na elektřinu a magnetismus.Na semináři se v reále seznámíte s celou řadou pokusů, vyzkoušíte si 
výrobu několika jednoduchých pomůcek i s úlohami vhodnými pro nadané žáky. Součástí semináře budou i tipy 
na krátkodobé projekty fyzika-matematika-chemie.
Cílem semináře je získat informace a rozšířit dovednosti účastníků k výuce a oblibě fyziky prostřednictvím 
netradičnch metod práce a spolupráce. Prostor bude i pro výměnu praktických zkušeností ze zásobníku úloh 
lektorka i námětů účastníků.                                                                                                                                      
               
určeno pro pedagogy 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Číslo akce: AK03860 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 03.11.2020, 09.00 - 13.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Zdeněk Hubáček
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.10.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Jak na společné vzdělávání prostřednictvím diferenciace a individualizace
výuky
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Na praktických příkladech ukážeme, jak lze organizovat výuku jako funkční vyučovací jednotku, při které 
diferencujeme učivo tak, abychom na základě IVP vyučovali i žáky integrované, efektivně spolupracovali s 
asistentem pedagoga, všichni žáci vzájemně spolupracovali a plnili nejen obsah RVP, ale získávali i důležité 
životní (sociální) dovednosti.                                                                                                                                     
                
Účastníci si ujasní pojem společné vzdělávání, jeho legislativní a podpůrná opatření a na praktických příkladech
se seznámí s výčtem metod a forem práce aktivního učení se strategií výuky, která umožní respektovat 
individuální možnosti, zdravotní stav a přihlédne i k sociálnímu prostředí žáka jako jednotlivce k dosažení cílů a 
kompetencí RVP.
Číslo akce: AK03754 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1128/2018-1-152
Termín konání: 05.11.2020, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jiří Hruška
Kurzovné: 1 300,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 30.10.2020
Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce

MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Účastníci semináře získají povědomí o formách efektivní spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga, jejím 
aktuálním legislativním vymezení, efektivní organizaci a důležitých předpokladech kvalitní spolupráce a 
komunikace v edukačním procesu.
V průběhu semináře se seznámíte s pozicí asistenta 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 a činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce 
asistenta pedagoga).
Budete se zabývat společným působením asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu, mezilidskými 
vztahy a vnímání partnera v pedagogickém procesu. 
Zaměříte se na interakci a činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta 
pedagoga), sociální komunikaci mezi asistentem pedagoga a učitelem, interpersonální konflikty mezi 
asistentem pedagoga a učitelem.                                       
Číslo akce: AK03705 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 10.11.2020, 13.00 - 17.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Marcela Valentová
Kurzovné: 750,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 02.11.2020
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Dítě/žák/student s mentálním postižením

MŠ ZŠ1 GYM OST SOŠ SPEC VýchZař ŠD
Seznámení s problematikou v celé šíři
- příčiny vzniku, klasifikace, stupeň postižení, osobnost jedince s mentálním postižením
- kařská péče-častá onemocnění doprovázející mentální postižení, ranná intervence, školská poradenská 
zařízení
- práce s rodinou                                                                                                             
- předškolní vzdělávání
- povinné školní vzdělávání
- střední vzdělávání
- alternativní přístupy ve vzdělávání, inkluze
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03063 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 11.11.2020, 08.30 - 16.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jana Kolářová
Kurzovné: 1 250,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 02.06.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Síla smyslů ve společném vzdělávání

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ
Praktické postupy a pomůcky z konceptu multisenzorického prostředí pro školky a školy pro společné 
vzdělávání. Účastníci se seznámí s konceptem multisenzorického prostředí snoezelen a jeho využití v běžných 
třídách, praktickými ukázkami získají inspirace pro zapojení smyslů do učebního procesu, formou videoukázek 
a fotografií z praxe u nás i v zahraničí spolu s výkladem si osvojí základy nastavení prostředí třídy či herny s 
využitím prvků multisenzorického prostředí snoezelen.                                                                                            
                                                         
NOVINKA! - multisenzorické prostředí (snoezelen)

Číslo akce: AK03184 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 24.11.2020, 08.30 - 15.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Dagmar Mega
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 16.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

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: 25.11.2020, 13.00 - 17.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Eva Čadová
Kurzovné: 850,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 18.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

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.) 
•       Specifika postavení ŠMP v ZŠ i SŠ              
•       Co dělat když jsem jmenován do funkce ŠMP                             
•       Činnost ŠMP                                                                         
•       Povinná dokumentace ŠMP                                             
2. část: Minimální preventivní program – tvorba, hodnocení 
•       Co bychom potřebovali vědět než začneme tvořit MPP                         
•       Minimální preventivní program                                                 
•       Legislativa vztahující se k problematice soc. nežádoucích  jevů                 
•       Dobrá praxe – výměna zkušeností                                                                                                                   
Číslo akce: AK03870 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 01.02.2021, 08.00 - 12.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Helena Adamusová
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 22.01.2021
Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Domácí násilí a škola aneb jak pomoci dětem z rodin s domácím násilím - 
PhDr. Ludmila Čírtková
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.,Dr. h. c. (mediálně známá forenzní psycholožka a soudní znalkyně) na 
semináři seznámí účastníky s aktuálními poznatky k domácímu násilí a strategiemi pomoci a podpory pro jeho 
oběti. Co je a co není domácí násilí, zda vyžadují různé podoby domácího násilí také různé přístupy řešení, kdy 
je domácí násilí trestným činem, jak dopadá domácí násilí na děti, jak souvisí domácí násilí se zneužíváním  a 
týráním dětí, kde mohou oběti hledat pomoc. Účastníci se seznámí také s možnostmi školy, jak podpořit děti 
ohrožené domácím násilím mezi rodiči nebo jestli může škola přispět k prevenci domácího násilí apod.
Cílem semináře je zvýšení povědomí pedagogů, výchovných poradců a psychologů ve školách, o aktuálních 
poznatcích k domácímu násilí a strategii pomoci a podpory pro jeho oběti.                                                             
                                                                                        
Číslo akce: AK03609 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 11.02.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc.
Kurzovné: 1 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 29.01.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Doporučení pro žáky se SVP a konkrétní PO

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Účastníci si prohloubí profesní kompetence v oblasti podpory vzdělávání žáků se SVP; seznámí se s 
Doporučením školského poradenského zařízení jako se základním dokumentem nastavení podpůrných opatření
a podmínek vzdělávání žáka se SVP. Rozšíří si okruh teoretických znalostí i praktických postupů aplikace 
Doporučení v praxi pedagogického pracovníka MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Zorientuje se v systému PO, ve struktuře 
Doporučení, procesu jeho tvorby včetně významu a nastavení komunikace klíčových aktérů a v relevantních 
ustanoveních právních přepisů.Pozná jejich uplatnění v praxi. Prohloubí si znalosti pro praktickou implementaci 
Doporučení do práce školy ve vztahu k podpoře vzdělávání žáka se SVP.                                                             
                                                                                        
Číslo akce: AK03620 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 17.02.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Marie Krejčí
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.02.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Využití asertivity v komunikaci s rodiči

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Pojďte se za pomocí webináře dozvědět, jak komunikovat s rodiči, když se jedná o náročné téma, když je ve hře
nepochopení, rozdílné názory a pohledy na danou situaci. Webinář poskytne učitelům cenné rady, jak se 
vyvarovat hodnocení, jak se nenechat rozhodit na celý den, jak slušně a asertivně ustát rozhovor, jak hledat 
laskavou komunikaci směrem k rodičům. V životě můžeme chování oplácet nebo se naučit využívat cenné 
asertivní komunikace, která nastaví zdravé hranice a úctu k druhému člověku. Webinář vede k pochopení a 
hledání společného řešení. O praktické rady nebude nouze.                                                                                   
                                                                  
Číslo akce: AK03857 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 26.10.2020, 13.00 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lucie Mucalová
Kurzovné: 700,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 20.10.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Jan Mühlfeit/Kateřina Novotná_Odemykání dětského potenciálu

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Každé dítě je génius, objevte jeho skryté talenty
Unikátní seminář Odemykání dětského potenciálu pomáhá dětem pochopit, jaké jsou jejich individuální talenty a
odhaluje možnosti, jak je využívat. A to jak během studia, tak v osobním a později i pracovním životě. Pokud 
totiž dojde k propojení talentů s tím, co člověka baví, naplňuje, souzní s jeho hodnotami, v čem se chce a může 
zlepšovat, s největší pravděpodobností nalezne oblast, v níž bude úspěšný a ve které bude vynikat.
Proč nedochází k plnému rozvoji a využívání potenciálu člověka?
Dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných stránek. Klasická škola bohužel často silné stránky 
nerozvíjí a soustředí se spíše na stránky slabé a eliminaci chyb. Důležité je pomoci dětem tyto talenty najít, 
podpořit jejich rozvoj a naučit je začít je efektivně využívat.
https://janmuhlfeit.com/cs/
                                                                                                                                             
Závazné podmínky účasti:
UHRAZENÁ ČÁSTKA KURZOVNÉHO JE V PŘÍPADĚ KONÁNÍ AKCE NEVRATNÁ!
Přihláška je platná po potvrzení účasti.Po úhradě faktury obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Počet vstupů do místnosti je omezen, všichni účastníci tím získají dostatečný prostor na komunikaci s lektorem, 
prostřednictvích chatu nebo mikrofonu.

Číslo akce: AK03319 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakreditováno 2020
Termín konání: 04.11.2020, 17.00 - 19.00
Místo konání: On-line
Lektor: Jan Mühlfeit
Kurzovné: 1 450,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 07.09.2020
Kontaktní osoba: PaedDr. Magda Zálešáková, e-mail: zalesakova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Konflikty – řešení modelových situací z praxe

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Účastníci si rozšíří své kompetence v oblasti rozvoje komunikačních dovednosti v zátěžových a konfliktních 
interpersonálních situacích, profesionálního přístupu v komunikaci s dětmi a jejich rodinami, seznámí se s 
možnostmi, jak rozpoznat rizikové situace možného konfliktu i nepříjemných komunikačních střetů a jaké volit 
kroky k předcházení jejich vzniku.                                                                                                                             
                        
Číslo akce: AK03786 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 19.11.2020, 08.30 - 15.00
Místo konání: Blansko, nám. Svobody 2
Lektor: Mgr. Karel Opravil
Kurzovné: 1 550,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 09.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Sebekoučink pro pedagogické pracovníky

ZŠ1 ZŠ2 MŠ GYM SOŠ
Webinář seznámí učitele s pojmem sebekoučink a jeho cenným využitím v osobním a profesním životě. 
Lektorka webináře bude učitelům nabízet možnosti, jak sám se sebou pracovat a profesně růst. Sebekoučink je 
jednou z možností, jak preventivně působit proti vzniku chronického stresu. Webinář seznámí pedagogy s 
možnostmi sebekoučování a zaměří se na konstruktivní metody, které vedou k pozitivním změnám, zastavují 
negativní myšlenky, pracují s pozitivním myšlením, redukují stres a vedou k pravidelné psychohygieně a redukci
stresu. Může být učitel sám sobě koučem? Určitě ano, pojďte se dozvědět více.                                                    
                                                                                                 
Číslo akce: AK03856 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 19.11.2020, 13.00 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lucie Mucalová
Kurzovné: 700,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence

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 
Číslo akce: AK02261 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Termín konání: 06.05.2021, 09.00 - 16.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Karel Opravil
Kurzovné: 1 450,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 29.04.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Provoz a řízení / Management +  hodnocení vzdělávání

Využití INSPIS ŠVP pro ZŠ

GYM ZŠ1 OST ZŠ2 SOŠ
Modul InspIS ŠVP slouží školám ke vkládání a editaci školních vzdělávacích programů. Seminář je zaměřen na 
praktické seznámení s možností modulu, s přínosy vložení ŠVP pro školu a s aktuálními změnami v InspIS 
ŠVP. 
Vkládání a úpravy ŠVP budou prováděny na počítačích. Účastníci mohou vkládat aktuální verzi ŠVP, pokud si ji
přinesou na flashdisku. Doporučujeme mít přihlašovací údaje Vaší organizace do systému, ale není to 
podmínkou.
Obsahové zaměření bude tentokrát specifikováno pro základní školy.                                                                    
                                                                                 
Číslo akce: AK03288 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
Termín konání: 09.11.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Tomáš Pavlas
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.10.2020
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Kancelářské aplikace pro práci s textem a tabulkou ve školní praxi

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ DDM,CVČ
Přehled kancelářských aplikací pro práci s textem a tabulkami. 
Zpracování textu na počítači – základy zpracování textu. 
Textový editor – práce s textem, hromadná korespondence, práce s tabulkou, vkládání objektů, makra, 
spolupráce uživatelů, použití šablon, příprava dokumentu pro tisk.
Tabulkový kalkulátor – seznámení s prostředím aplikace, odlišnost verzí. Práce na listu a v tabulce. Zápis údajů 
do tabulky, typy dat, označování oblastí, odvolávání provedených kroků. Základní výpočty, grafy, úprava 
vzhledu tabulky, práce s více listy, typické příklady ze školní praxe, využití vzorců, jednotná úprava listů, tisk.
Spojení textu a tabulky, publikování, praktická cvičení.                                                                                            
                                                         
Číslo akce: AK03238 Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání: zahájení: 05.11.2020,  ukončení: 26.11.2020, 14:00 -17:15
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Poznámka: Rozděleno do 4 termínů: 5.11.,12.11.,19.11., 26.11., vždy od 14:00-17:15 h
Lektor: Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné: 2 250,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 29.10.2020
Kontaktní osoba: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

ICT a přírodovědné obory / ICT

Volně dostupné programy pro výuku na 2. stupni ZŠ a SŠ

ZŠ2 SOŠ
V semináři se účastníci seznámí s bezplatnými výukovými programy, grafickými programy a online aplikacemi 
pro všestranný rozvoj žáků na 2. stupni ZŠ a SŠ. Současně jim budou nabídnuty dostupné online vhodné i pro 
domácí přípravu žáků a opakování učiva.                                                                                                                 
                                    
Číslo akce: AK03236 Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
Termín konání: 06.01.2020, 14.00 - 18.15     13.01.2020, 14.00 - 18.15
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Poznámka: Rozděleno do dvou termínů. Nutné se účastnit obou termínů.
Lektor: Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné: 1 650,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 02.01.2021
Kontaktní osoba: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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ICT a přírodovědné obory / 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: AK03752 Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
Termín konání: 12.01.2020, 14.45 - 19.00     19.01.2020, 14.45 - 19.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Josef Mach
Kurzovné: 1 650,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 05.01.2020
Kontaktní osoba: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

ICT a přírodovědné obory / ICT

GSuite pro vzdělávání - kompletní cloudové řešení školní agendy

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Tento webinář je prioritně určený pro vedení škol, ICT koordinátory a správce školní sítě.
V rámci webináře budou probírána témata:
GSuite pro vzdělávání – představení služby.
Jak získat GSuite pro školu.
Základní nastavení služby GSuite.
Registrace uživatelů, princip organizačních jednotek a jejich oprávnění.
Jednotlivé služby GSuite a jejich nastavení (Disk a Dokumenty, Pošta, Kalendář, Skupiny, Weby a mnohé 
další).
Poštovní server v rámci Google cloudu.
Souborový server v rámci Google cloudu.
Správa zdrojů.
Zabezpečení, správa hesel.
Pokročilé funkce, tipy a triky, další zdroje informací.                                                                                                
                                                     
G Suite se může stát doplňkem vaší školní infrastruktury nebo i plnohodnotnou náhradou souborového či 
poštovního serveru. To vše je pro školy k dispozici v neomezené verzi zdarma.
Číslo akce: AK03818 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 19.10.2020, 17.00 - 19.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Pavel Hodál
Kurzovné: 575,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.10.2020
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Služby Google - základ online výuky a spolupráce

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Důraz webinář  je kladený na využití v denní praxi učitele a školy.
Budou probírána a diskutována témata: 
GSuite pro vzdělávání – představení služby.
Princip cloudových služeb a online spolupráce s důrazem na využití ve škole.
Jednotlivé služby GSuite a jejich možnosti (Disk a Dokumenty, Pošta, Kalendář, Skupiny, Weby a mnohé další).
Sdílení a spolupráce v rámci školy.
Sdílení a spolupráce v rámci výuky – příklady využití v praxi.
Pokročilé funkce, tipy a triky, další zdroje informací.
                                                                                                                                                      
Trendem a potřebou poslední doby je výuka na dálku a obecně práce online. Řešení od firmy Google, GSuite 
pro vzdělávání, tyto potřeby plně řeší. Ale nejen při online výuce. Jeho nasazení do denní praxe učitele přináší 
mnoho dalších výhod. V rámci webináře se podíváme na principy této služby a obecně na výhody práce online. 
Probereme a hlavně prakticky otestujeme základní nastavení a použití jednotlivých služeb (sdílení a spolupráce,
pošta, chat, weby…).
Číslo akce: AK03817 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 26.10.2020, 17.00 - 20.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Pavel Hodál
Kurzovné: 680,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 20.10.2020
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

ICT a přírodovědné obory / ICT

Tvorba a publikování DVZ do mobilních zařízení a jejich využití na 
platformě MS TEAMS
ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
1. Příprava el. vzdělávacího materiálu
2. Práce s editorem
3. Příprava testů
4. Publikování, aktualizace na týdenní bázi
5. Distanční vzdělávání (ON/OFF-line) s Publi platformou s využitím MS TEAMS
6. Statistiky, přístupy, zpětná vazba o činnosti studentů                                                                                           
                                                          
Číslo akce: AK03918 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: neakreditováno 2020
Termín konání: 03.11.2020, 09.00 - 12.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: RNDr. Pavel Hanousek
Kurzovné: 300,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 30.10.2020
Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Google Meet onlline výuka

ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ
Obsah:
Google Meet – představení služby
Různé způsoby založení videokonference a správy účastníků
Cvičení – zakládání videokonference, správa uživatelů
Omezení a zabezpečení videokonferencí Meet v rámci školy
Sdílení obrazovky lektora – 3 různé možnosti a jejich specifika
Cvičení – vzájemné sdílení obrazovky
Jak na sdílenou (i interaktivní) tabuli v rámci videokonference
Cvičení – práce na společné tabuli
Připravované novinky a funkce, co se teprve v Meet chystají
Dotazy, řešení problémů.                                                                                                                                          
           
Google Meet představuje rychlé a funkční řešení pro videokonference v rámci distanční výuky. Umožňuje 
spojení s žáky bez nutnosti cokoliv instalovat nebo složitě nastavovat.
Přesto ale je vhodné znát, co vše nabízí. Během kurzu se podíváme na různé možnosti zakládání schůzky v 
Meet. Každá z nich má své výhody a specifika. Zmíníme bezpečnostní nastavení v rámci G Suite a vysvětlíme 
kdo s kým a jak vlastně může komunikovat.
Číslo akce: AK03929 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 24.11.2020, 14.00 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Pavel Hodál
Kurzovné: 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 23.11.2020
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

ICT a přírodovědné obory / ICT

Dobré nápady pro výuku informatiky na 2. stupni ZŠ

ZŠ2 GYM
Cílem semináře je předat zajímavé a nové podněty pro efektivnější využití tématiky zapojení ICT ve výuce, 
poskytnout učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku.

Využití dotykových zařízení v rámci mezipředmětových vztahů. Metodika výuky vhodné aplikace.
LMS Moodle, jako prostředí pro předávání materiálů, využití při hodnocení žáků (odevzdávání úkolů, aktivity, 
testování). Využití pro rodiče. Portfolio žáka.
Využití specializovaných digitálních programů
Sociální sítě a sdílení. Možnosti využití na 2. stupni
Nové zdroje hotových materiálů pro výuku. Odkazy na zajímavé a užitečné webové stránky.
Novinky v oblasti výuky informatiky na 2. stupni ZŠ. 
Výuka informatiky bez počítačů a mnoho dalšího.

                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03233 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Termín konání: 25.11.2020, 14.00 - 18.15
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 18.11.2020
Kontaktní osoba: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Google Disk - sdílení a spolupráce

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ SOŠ GYM VOŠ SPEC DDM,CVČ
Obsah:
Google Disk – představení služby, princip práce v internetu
Spolupráce na dálku - praktické cvičení
Google Dokument, Prezentace, Tabulka
Nastavení přístupových oprávnění
Sdílení složek + praktické cvičení (vytvoříme společný zdroj materiálů pro předmětovou komisi)
Google Disk a  Sdílené Disky - vyžití napříč školou
Dotazy, řešení problémů                                                                                                                                           
          
Google Disk a na něj navázané Dokumenty, Tabulky, Prezentace a mnoho dalších aplikací umožňují školám 
lépe spolupracovat a tvořit. 
Během webináře si ukážeme princip práce v Google Disku, vyzkoušíme sdílení dokumentů i celých složek. 
Naučíme se spolupracovat nad jedním dokumentem, nastavit správně přístup ke cloudovým materiálům i 
komunikovat na dálku při jejich tvorbě.
Číslo akce: AK03928 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 26.11.2020, 14.00 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Pavel Hodál
Kurzovné: 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 09.11.2020
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

ICT a přírodovědné obory / ICT

MS PowerPoint – práce s prezentacemi pro potřeby jazykové školy

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
V semináři se účastníci naučí pracovat s nástroji dané aplikace a efektivně je využívat ve své práci. Zaměření je
tématicky přizpůsobeno potřebám učitelů jazykových škol a učitelů cizích jazyků.                                                  
                                                                                                   
Číslo akce: AK03235 Rozsah hodin 7 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 01.12.2020, 11.30 - 18.10
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.11.2020
Kontaktní osoba: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

To podstatné ze vzdělávání na dálku

ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ SPEC
Všechny školy si na jaře prošly novou zkušeností – výukou na dálku. Ta se do mnoha škol pod vlivem 
epidemiologické situace postupně vrací. Na tuto situaci jsme nebyli připraveni, nikdo nás na digitální 
pedagogiku v situaci, kdy jsme izolováni od žáků nepřipravoval. Lektor v příspěvku shrne současnou situaci, 
poukáže na několik největších chyb a problémů, kterých se dopouštíme. Zároveň zmíní příklady dobré praxe, 
které některé školy provozují. Shrne aktivity, které je pro přechod na vzdělávání na dálku ve škole důležité 
uskutečnit, aby se maximalizoval dopad na výsledky učení žáků. Dále ve volém čase proběhne diskuze.             
                                                                                                                                        
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.pracuje jako konzultant vzdělávání, vysokoškolský učitel, lektor, didaktik a 
popularizátor účelného využívání inform. a komun. technologií. Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání 
digi. technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou. Je místopředsedou akreditační 
komise DVPP u MŠMT, předseda školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku, člen správní rady Elixíru do škol, pracuje 
jako konzultant MŠMT pro realizaci Strategie digitálního vzdělávání ČR.
Číslo akce: AK03866 Rozsah hodin 1 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 08.10.2020, 09.00 - 10.00
Místo konání: On-line
Lektor: PhDr. Ondřej Neumajer , Ph.D.
Kurzovné: 450,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 07.10.2020
Kontaktní osoba: PaedDr. Magda Zálešáková, e-mail: zalesakova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD OST
Už jste se setkali s manipulátory? Přinutili Vás dělat věci, které jste sami nechtěli? Kdo může být manipulátorem
a jak ho rozpoznat? Odpovědi na tyto otázky se Vám pokusí dát zkušený lektor Karel Opravil. Je určeno 
pedagogům všech typů škol.                                                                                                                                     
                
Také si rozšíříte kompetence v oblasti asertivních dovedností a profesionálního přístupu v komunikaci s dětmi a 
jejich rodinami, seznámíte se s možnostmi, jak rozpoznat manipulativní postupy v náročných komunikačních 
situacích, jak uplatnit efektivní asertivní metody a jak manipulaci čelit.
Číslo akce: AK03607 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 12.10.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Karel Opravil
Kurzovné: 1 300,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 05.10.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Předměty výchovy / Environmentální výchova

Voda pro JIhomoravský kraj

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu... verše Jana Skácela odráží aktuální stav vody jako jedné ze základních 
podmínek života na Zemi. Pojďme o tomto diskutovat s odborníkem Ing. Františkem Havířem, vedoucím odboru
životního prostředí  - Krajský úřad Jihomoravského kraje, který se aktivně podílel na tvorbě učebnice: ,,Vliv 
člověka na koloběh vody“, 8. - 9. ročník základní školy. Seminář je vhodný pro učitele přírodovědných předmětů
(Bi,Fy,CHe), garanty ekologických aktivit, vedoucí zájmových útvarů se zájmem o přírodu. Program přináší 
velmi zajímavé data, která lze využít i ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a v kariérovém poradenství.      
                                                                                                                                               
Všichni účastníci obdrží zdrama učebnici- textový sešit: ,,Vliv člověka na koloběh vody", 8.- 9. ročník základní 
školy, vydal JMK v roce 2019.
Voda pro Jihonoravský kraj
Číslo akce: AK03384 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakreditováno 2020
Termín konání: 03.11.2020, 13.00 - 15.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Poznámka: pracovní seminář
Lektor: Ing. František Havíř
Kurzovné: 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.10.2020
Kontaktní osoba: PaedDr. Magda Zálešáková, e-mail: zalesakova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
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Předměty výchovy / Mediální výchova

Rozvoj mediální gramotnosti ve školním prostředí

ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ SOŠ VOŠ DDM,CVČ ŠD
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se 
mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, 
prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět 
zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost 
zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií.                                                                                    
                                                                 
Cílová skupina pedagogů – učitelé 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, ZUŠ, DDM/ŠK, SVČ.
Číslo akce: AK03696 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 09.12.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 01.12.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Předměty výchovy / Výchova ke zdraví a zdrav.život.stylu

Zaměřeno na profesní růst – Profesní seniorita pro pedagogické 
pracovníky
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM

Obsah programu je realizován unikátní skupinovou metodou, která slouží k podpoře řízení kariéry, odborné 
kvalifikace a duševní pohody pracovníků v dnešním rychle se měnícím světě práce. Obsah programu vyhovuje 
potřebám pedagogických pracovníků, protože program zvyšuje možnosti pracovníků nalézat úspěšná řešení 
týkající se jejich profesního života a posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými obtížemi či problémy v 
profesním životě.

Obsah programu je uzpůsoben potřebám účastníků a je rozdělen do čtyř dílčích témat, přičemž každé z témat 
obsahuje vždy několik (4–10) cvičení, které provázejí účastníky jednotlivými tématy.
Používané výukové metody: skupinová diskuze, práce ve skupinách, brainstorming, aktivizační metody (ice 
breakery, warm-up aktivity, aktivizační cvičení), individuální samostatná práce.
                                                                                                                                                      
Lektor vystupuje v roli facilitátora. Ve výuce působí vždy dva lektoři, kteří spolupracují a provázejí účastníky 
celým programem. Lektoři jsou pro výuku certifikováni.
Číslo akce: AK03365 Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: cizí akreditace 2020
Termín konání: 02.11.2020, 08.30 - 16.30     03.11.2020, 08.30 - 16.30
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Ilona Štorová
Kurzovné: 5 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.10.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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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: 10.11.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jiří Beran
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063

Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Polytechnická výchova z pohledu praktika 2 – podpora badatelství

ZŠ1 GYM DDM,CVČ ŠD
Účastníci kurzu získají:
a) přehled o možnostech uplatnění školního badatelství v mezipředmětových vztazích na ZŠ,
b) utřídění poznatků o vlivu badatelství na kompetenční růst žáka, 
c) metodickou podporu pro formování zájmu žáků o vědu a techniku prostřednictvím badatelských činností,
d) získání informací o inspirativních případech popularizace vědy (polytechnická orientace),
e) náměty pro uvědomělou činnost v oblasti polytechnické výchovy ve spojitosti potřebami praxe.

                                                                                                                                                      
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: AK03691 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Termín konání: 08.12.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jiří Beran
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 01.12.2020
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063
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Společenské vědy / Umění a kultura

Témata a projekty: Tvorba písma, autorská kniha – kaligrafie a ilustrace - 
KOMIKS - MANGA
ZŠ2 ZUŠ SOŠ DDM,CVČ
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.                                
                                                                                                                     
Číslo akce: AK03683 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 09.11.2020, 08.30 - 13.15
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Blanka Hrušková
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 30.10.2020
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Leadership ve školské praxi_AKREDITOVANÝ

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Na semináři se seznámíte se současnými trendy ve vedení a řízení, prohloubíte si znalosti v oblasti přístupů k 
řízení, rozšíříte své dosavadní dovednosti v oblasti řízení, motivace a vedení, poznáte rozdíly mezi řízením a 
vedením a mnoho dalších informací.

                                                                                                                                                      
Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, školských 
zařízení.
Číslo akce: AK03719 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 26.10.2020, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: RNDr. Zdenka Hromadová
Kurzovné: 1 450,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 19.10.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Formativní hodnocení v době distanční výuky

ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Účastníci se v rámci webináře seznámí s různými pohledy na proces hodnocení žáků, produktů, které žáci 
vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnají hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a 
vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Zaměří se na to, jak sbírat informace o 
jednotlivých žácích, aby jim mohli poskytnou ucelenou zpětnou vazbu a jak k tomu účelu slouží žákovská 
portfolia. Budou hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a sestavovat jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. 
Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Toto téma 
významně souvisí se zaváděním inkluzivního vzdělávání do praxe škol.                                                                 
                                                                                    
Číslo akce: AK03941 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 02.11.2020, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Jiří Hruška
Kurzovné: 760,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.10.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Jak využít smysly pro efektivní učení – webinář_AKREDITOVANÝ

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SPEC VýchZař ŠD
Na webináři Vás lektorka seznámí, jak využít smysly pro efektivní učení. Představí praktické tipy z vlastní i 
zahraniční praxe, které pomáhají naplnit individuální potřeby žáků při společném vzdělávání. Účastníci se 
seznámí s praktickými ukázkami, získají inspirace pro zapojení smyslů do učebního procesu, formou 
videoukázek a fotografií z praxe u nás i v zahraničí.                                                                                                
                                                     
Číslo akce: AK03859 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
Termín konání: 11.11.2020, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Dagmar Mega
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Multisenzorické prostředí pro efektivní učení – webinář_AKREDITOVANÝ

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SPEC DDM,CVČ ŠD
Na webináři vás lektorka seznámí s postupy a 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. Účastníci se seznámí s konceptem 
multisenzorického prostředí snoezelen a jeho využití v běžných třídách, získají inspirace pro zapojení smyslů do
učebního procesu, formou videoukázek a fotografií z praxe u nás i v zahraničí spolu s výkladem si osvojí 
základy nastavení prostředí třídy či herny s využitím prvků multisenzorického prostředí snoezelen, případně 
vybudování snoezelen koutků realizovaných i v běžných třídách, které usnadní práci s dětmi se specifickými 
potřebami v prostředí běžných tříd. Účastníci získají základní přehled o pomůckách pro rozvoj smyslů a 
doporučení jejich používání.                                                                                                                                     
Číslo akce: AK03858 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
Termín konání: 18.11.2020, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Dagmar Mega
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Učitel a jeho spolupráce s rodiči

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Učitelé získají základní teoretické informace k problematice spolupráce s rodiči žáků, poznají způsoby, jak 
spolupracovat s rodiči žáků, nacvičí si praktické postupy k rozvoji spolupráce mezi učiteli a rodiči žáků a mohou 
analyzovat a reflektovat svůj přístup ke spolupráci s rodiči žáků.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03615 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
Termín konání: 19.11.2020, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Marie Krejčí
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.11.2020
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Rozhodování a řešení problémů

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Interaktivní výklad, diskuse a příklady z praxe, procvičení na modelových situacích malého rozsahu, modely a 
ilustrace, trénink praktických dovedností, analýza a konzultace reálných situací z praxe účastníků                       
                                                                                                                              
Přehled témat:
•Rozhodování a orientace na výsledek, cíl                                             
•Stanovení priorit
•Minimalizace vlivu iracionálních prvků                                 
•SWOT analýza a její význam při rozhodování
•Analýza a řízení rizik                                                                   
•Technika analýzy situace „RECA“
•Strukturování složitých rozhodnutí: 
kompenzační strategie, eliminace podle aspektů                                 
Číslo akce: AK03417 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
Termín konání: 23.11.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jakub Šindler
Kurzovné: 1 500,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 16.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063
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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: 01.12.2020, 09.00 - 13.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 23.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Jak komunikovat v krizové situaci?

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Příprava na možnou krizovou situaci, kdy například spadne střecha, stane se smrtelný úraz, žáci natočí opilého 
kantora, na povrch vypluje nepříjemný případ (šikana, obtěžování, mobbing, hrozí propouštění…). Je lépe být 
připraven a nikdy to v reálu nepotřebovat. Příklady z praxe, jejich rozbor, příprava prohlášení a jeho prezentace 
na kameru.                                                                                                                                                      
Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
Číslo akce: AK03721 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 03.12.2020, 09.00 - 13.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Dita Fuchsová
Kurzovné: 1 850,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 25.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Líný učitel

ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Který pedagog by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole s efektivní námahou? Seminář ukazuje pedagogům, 
jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s 
využitím psychologie, kvalitní didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny a 
bude schopen pracovat efektivně. Učitel je tím, kdo by se měl svou práci vykonávat s nadšením a k tomu mu 
tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci. Seminář je ve všech blocích zaměřen na praktickou 
činnost ve třídě.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03578 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 07.12.2020, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Kurzovné: 2 120,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 01.12.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Fenomén záškoláctví - rozvíjení řešení nikoli problémů

ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD OST
Seminář je sestaven na základě metodického doporučení MŠMT pro postup řešení při rizikovém chování žáků.
 Obsah:
- Řešení fenoménu záškoláctví pomocí nástroje výchovné komise, tj. efektivní metody pro řešení závažných, 
opakujících   se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků školy v oblasti školní 
docházky.
- Ukázka vedení výchovné komise v přístupu zaměřeném na řešení. 
- Základní principy vedení rozhovoru – důraz na spolupráci se žákem, rodiči. 
- Výstup výchovné komise – Individuální výchovný program.                         
- Praktický nácvik vedení rozhovoru se žákem v principech SF (Solution focused – zaměřeno na 
řešení).                - - Záznam jednání s žákem a zákonným zástupcem.              
                                                                                                                                                                                  
Číslo akce: AK03763 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 10.12.2020, 08.30 - 15.30
Místo konání: Blansko, nám. Svobody 2
Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová
Kurzovné: 1 500,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 30.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Učitel a jeho spolupráce s rodiči

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Obsah semináře:
1) Co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích 
2) Rdičovská kompetentnost a nekompetentnost 
3) Jsme na jedné lodi 
4) Praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy 
5) Komunikace rodičů, aneb s čím by měl učitel počítat – pasivita – agrese – asertivita 
6) Zpětná vazba učitel-rodič, rodič-učitel 
7) Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení 
                                                                                                                                                      
určeno pro pedagogy všech typů škol

Číslo akce: AK03801 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 07.01.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová
Kurzovné: 1 400,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 01.01.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Co je to formativní hodnocení, v čem spočívá jeho efektivita

ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Formativní hodnocení je skvělý nástroj pro lepší učení. Probíhá již během učení a přináší žákům aktuální a 
rychlou informaci již v průběhu vyučovací jednotky o stavu jejich vědomostí i dovedností s cílem zlepšit své 
výsledky a naučit se přijímat hodnocení jako přirozenou součást života.  Důležité je, aby do hodnocení byli 
zapojeni i žáci samotní. Je zpětnou vazbou i pro práci učitele,                                                                                
                                                                     
Účastníci se v rámci tématu seznámí s různými pohledy na proces hodnocení žáků, produktů, které žáci 
vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnají hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a 
vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení) atp.
Číslo akce: AK03756 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1128/2018-1-152
Termín konání: 12.01.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jiří Hruška
Kurzovné: 1 300,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.01.2021
Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Využití INSPIS ŠVP pro SŠ

GYM ZŠ1 OST ZŠ2 SOŠ
Modul InspIS ŠVP slouží školám ke vkládání a editaci školních vzdělávacích programů. Seminář je zaměřen na 
praktické seznámení s možností modulu, s přínosy vložení ŠVP pro školu a s aktuálními změnami v InspIS 
ŠVP. 
Vkládání a úpravy ŠVP budou prováděny na počítačích. Účastníci mohou vkládat aktuální verzi ŠVP, pokud si ji
přinesou na flashdisku. Doporučujeme mít přihlašovací údaje Vaší organizace do systému, ale není to 
podmínkou.
Obsahové zaměření bude tentokrát specifikováno pro střední školy, školní družiny, školní kluby, střediska 
volného času apod.                                                                                                                                                   
  
Číslo akce: AK03289 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 08.02.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Tomáš Pavlas
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 25.01.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Jak na projekty a projektové vyučování?

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Prostřednictvím metod a forem aktivního učení vás toto téma provede pojmy: projekty, projektové vyučování, 
integrovaná tématická výuka. Společně si odpovíme zejména na otázku PROČ vůbec s projekty začínat a JAK 
takový projekt připravit a realizovat                                                                                                                           
                          
Naučíme se vlastními slovy definovat pojem „projekt“, rozebrat rozdíl mezi projektovým vyučováním a 
integrovanou tematickou výukou, analyzovat alespoň 3 příklady projektů, pojmenovat, co by měl učitel umět a 
znát, aby připravil a realizoval úspěšný projekt, analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k projektům, nastavit
vlastní kritéria pro hodnocení projektů na škole.
Číslo akce: AK03757 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 10.02.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jiří Hruška
Kurzovné: 1 300,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 04.02.2021
Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Učitel a jeho komunikace s rodiči

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ SPEC
3 pravdy + 1 nepravda: Co se mi v komunikaci s rodičem daří.
Komunikační model lidského vědomí
Cyklus: Moje subjektivní přesvědčení – pocity – realizace – výsledky … 
Jsem učitel, který… Rodiče jsou pro mě…
Co potřebujeme my od rodičů? Co chtějí rodiče od školy?
Jakými způsoby poskytujeme rodiči informace, jak s rodičem komunikujeme?
Aktivní naslouchání a parafrázování
Jak postupovat, když je rodič v emocích 
Jak říct nepříjemné zprávy
GROW model
Popisný jazyk, popisná zpětná vazba
Chtěl jsem, aby mi dali hodnotící a popisnou zpětnou vazbu
Vytvoření popisné zpětné vazby rodiči žáka 
Nácvik komunikačních technik, zpětná vazba
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03710 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 03.03.2021, 09.00 - 16.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Kurzovné: 1 490,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.02.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Identifikace, podpora a rozvoj nadání ve školách

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Jak vést děti k úspěchu? Jak je naladit a motivovat k celoživotnímu vzdělávání? Nejlépe identifikací jejich 
nadání a talentů. Víme, že všichni neumíme všechno a každému z nás byl dán jiný druh talentu. Pokusme se ho
identifikovat, uchopit a dále tento dar rozvíjet. Děti pocítí úspěch, uspokojení, budou se věnovat oblasti, která je 
zajímá, dává jim smysl a v budoucnu můžeme počítat sepokojenými a zdravými děti, v dospělosti se vzdělanými
a prosociálně nalazenými, spokojenými občany.                                                                                                      
                                               
Náš seminář nabízí metodický návod, jak ve škole podpořit rozvoj identifikovaného nadání dětí.

Číslo akce: AK03602 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání: 10.03.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné: 1 300,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.03.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Zdravé klima ve škole – komunikační situace s jejich aspekty

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Seminář chce nabídnout účastníkům vhled do problému vztahu učitel – žák, jeho cílem je seznámení se 
základními aspekty komunikačních situací, s odbornými informacemi z oblasti sebepoznání a sebevýchovy v 
návaznosti na práci s žáky a studenty ve školním prostředí.                                                                                    
                                                                 
Klima, které je vytvořeno ve třídě je zcela zásadní pro další rozvoj dětí, jejich emoční i sociální inteligenci, které 
jsou základem pro spokojený život a prožívání osobního úspěchu jako prvku vnitřní motivace.
Číslo akce: AK03629 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Termín konání: 21.04.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Karel Opravil
Kurzovné: 1 250,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 14.04.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro učitele

OST SOŠ VOŠ
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: AK03715 Rozsah hodin 120 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: zahájení: 04.02.2021,  ukončení: 24.06.2021
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Tým lektorů
Kurzovné: 13 500,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.01.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro vychovatele

ZŠ1 ZŠ2 SOŠ VýchZař ŠD
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele je zaměřen na získání odborné kvalifikace 
vychovatele. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují
výkon činnosti vychovatele. 
Kritérium splnění kvalifikačních předpokladů při vzdělávacím programu Studium pedagogiky pro vychovatele 80 
hod je dosažené vzdělání vyšší než úplné střední s maturitou (DiS.,Bc. a vyšší). 
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 80 vyučovacích hodin výuky. 
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03716 Rozsah hodin 80 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: zahájení: 04.02.2021,  ukončení: 24.06.2021
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Tým lektorů
Kurzovné: 9 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.01.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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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: 03.11.2020, 09.00 - 13.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Jana Šerháková
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.10.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

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

Kyberšikana, její řešení a další zneužití ICT technologií

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Cílem semináře je ukázka to, co vše kyberšikana v praxi dokáže, jaký má dopad na oběť. Dalším cílem je 
upozornit na možné postupy řešení, aby se v praxi předešlo chybám, kterých se někdy pedagogové při šetření 
kyberšikany dopouštějí. Účastníci se seznámí se základními pojmy, co je a není kyberšikana, jaký je rozdíl mezi
šikanou a kyberšikanou, možná propojenost s třídním problémem, znaky kyberšikany, typy kyberšikany a typy 
kyberagresorů. Budou upozorněni na to, jak správně reagovat na vzniklé situace, kdy co řešit, jak být ostražitý, 
nebagatelizovat, ani nepřehánět při zjištění problému a také budou obeznámeni s dalšími riziky ICT technologií. 
                                                                                                                                                    
Seznámení s problematikou a ukázka toho, co vše kyberšikana v praxi dokáže.
Číslo akce: AK03846 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Termín konání: 03.02.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Helena Adamusová
Kurzovné: 1 350,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.01.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Školství v době pandemie: aktuální právní problémy

ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC
České školy se v současné době potýkají s řadou nových otázek, které dříve řešit nemusely. Webinář zaměřený
na právní otázky v době pandemie popisuje hlavní změny, které přinesla novela zakotvující povinnost 
distančního vzdělávání. Dále zodpovídá časté otázky, které vyvstávají v souvislosti s poskytováním vzdělávání 
v době krize. Jelikož tyto změny přinášejí celou řadu otázek, pokusíme se je na webináři zodpovědět.                 
                                                                                                                                    
Lektorkou webináře je Mgr. Bc. Lucie Obrovská, PhD. – právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, 
soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se 
vzdělávání pedagogů a ředitelů škol. Určeno pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
Číslo akce: AK03831 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 16.10.2020, 13.00 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Kurzovné: 860,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 13.10.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP ŠJ OST
Na tomto semináři se účastníci dozví informace o změnách nových právních předpisů a doplnění povinností 
fyzických a právnických osob na úseku BOZP a PO. 
Školení probíhá jako jeden celek.
Účastníci obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky.                                                                                              
                                                       
Číslo akce: AK03729 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: neakreditováno
Termín konání: 04.11.2020, 08.00 - 12.15
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Ing. Josef Škoda
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.10.2020
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky I

MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ SPEC
Seminář je koncipován jako pracovní, využívá modelové situace a přístup orientovaný na řešení. Cílem 
semináře není seznámit se základními manažerskými pojmy (jejich znalost se předpokládá), ale účastníci se 
seznámí s chybami, kterých se jako vedoucí pracovníci mohou dopouštět při uplatňování svých manažerských 
a komunikačních dovedností. Včasná identifikace případných manažerských chyb má význam pro úspěšné 
vedení lidí. Zvládnutí manažerských dovedností je kontinuálním procesem a každý manažer musí být připraven 
se stále učit, a být schopen sebereflexe.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03057 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
Termín konání: 05.11.2020, 09.00 - 12.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 29.10.2020
Kontaktní osoba: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II.

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ SPEC OST
Seminář je koncipován jako pracovní, využívá aktivizační výukové metody, práce s modelovými situacemi, 
práce ve skupinách. Účastníci vzdělávacího programu se také seznámí s důsledky neefektivního využití 
pracovního času a s důsledky předem nepřipravených porad vedoucího pracovníka. Účastníci semináře obdrží 
stručný sylabus základních chyb vedoucích pracovníků a způsobů, jak jim lze předcházet, dále přehled 
doporučené literatury k tématu.                                                                                                                                 
                    
Číslo akce: AK03058 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
Termín konání: 05.11.2020, 12.30 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 29.10.2020
Kontaktní osoba: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

FKSP od A do Z

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC
Cílem semináře je objasnit  aktuální legislativu pro tvorbu a užití FKSP a její praktické využití ve školách a 
školských zařízeních. Seminář je komplexně zaměřen na správné obsahové čerpání fondu, na specifikaci 
cílových skupin pro čerpání fondu a správné administrativní kroky při užití rozpočtu fondu.                                   
                                                                                                                  
Číslo akce: AK03340 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
Termín konání: 07.11.2020, 08.30 - 12.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Petra Schwarzová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 23.10.2020
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích

MŠ ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC VýchZař
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. V rámci
semináře se dozvíte informace z oblasti vnitřní kontroly v systému, předběžné řídící kontroly, průběžné a 
následné řídící kontroly, vyhodnocování rizik, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, dále časté nedostatky ve 
vnitřní kontrole a shrnutí problematiky, samozřejmě bude prostor pro odpovědi na vaše dotazy.                           
                                                                                                                          
Číslo akce: AK03834 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 09.11.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Ing. Petr Sikora
Kurzovné: 2 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 02.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

FKSP podle novely -  Webinář

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ OST
Webinář je zaměřen nejen na změny zaevidované v novele vyhlášky. Na praktických příkladech s odkazem na 
legislativní oporu se účastníci seznámí komplexně s tvorbou a užitím FKSP. Upozorníme vás na případné 
nástrahy z praxe a nesprávné použití. Problematika je směrována k právnickým osobám v oblasti školství.
Cílem semináře je objasnit  aktuální legislativu pro tvorbu a užití FKSP a její praktické využití ve školách a 
školských zařízeních.                                                                                                                                                
     
Číslo akce: AK03738 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 11.11.2020, 14.00 - 16.30
Místo konání: on-line
Lektor: Ing. Petra Schwarzová
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 28.10.2020
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Základní kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Růžičkova Metoda 3T

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ DDM,CVČ ŠD
Metodický nácvik paměťových technik a jejich praktické využití v mezipředmětových vztazích. Metodika je 
prioritně zaměřena na snadné a efektivní učení encyklopedických výrazů (jména, názvy, literární díla, cizí slova,
slovíčka z cizího jazyka apod.). Součástí kurzu je seznámení se základy efektivního učení v šesti krocích, úvod 
do metody PRQST – práce s učebním textem, postupy sebe-motivace, zvládání stresu a psychické přípravy na 
hodinu, zkoušky, přijímací pohovory apod.
                                                                                                                                                      
Hlavním cílem je praktický nácvik paměťových technik pro podporu paměti, efektivního učení, motivace, rozvoje
tvůrčí představivosti a kreativity. Formou praktických cvičení se účastníci seznámí s jednotlivými postupy a 
praktickou aplikací metody 3T do předmětové skladby ZŠ a SŠ.
Číslo akce: AK03434 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-553/2019-1-159
Termín konání: 12.11.2020, 09.00 - 15.30
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Oldřich Růžička
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 04.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Právní poradna

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Témata semináře jsou:
Aktuální změny v oblasti právních předpisů vztahujících se ke školám a školským zařízením (například Školský 
zákon, Zákon o pedagogických pracovnících, problematika odměňování pracovníků, pracovně-právní oblast).
Nové financování škol.
Jak stanovit a vykázat práci pedagogů škol s ohledem na nové financování.
Úvazky financované ze státního rozpočtu.
Zařazování do platových tříd.
Rozbor nejčastějších nedostatků ve školské praxi.
Diskuze nad zadanými otázkami.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03749 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: v přípravě srpen 2020
Termín konání: 12.11.2020, 09.00 - 13.00
Místo konání: MěÚ Břeclav, zasedací místnost
Lektor: JUDr. Hana Poláková
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 05.11.2020
Kontaktní osoba: PaedDr. Magda Zálešáková, e-mail: zalesakova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Právní poradna

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař
Seminář se věnuje aktuálním změnám v oblasti právních předpisů vztahujícím se ke školám a školským 
zařízením zejména Zákoníku práce s účinností od 1. 7. 2020 a 1. 1. 2021.                                                             
                                                                                        
Seminář je určen pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce: AK03795 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: v přípravě srpen 2020
Termín konání: 18.11.2020, 09.00 - 13.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: JUDr. Hana Poláková
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Cestovní náhrady od A do Z

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC
Legislativa, směrnice
Zahájení a ukončení pracovní cesty
Vyplnění cestovního příkazu
Stravné, ostatní náhrady
Vnitrozemské a zahraniční pracovní cesty
Kontrolní činnost
Zpráva z pracovní cesty
Vyúčtování a likvidace cestovního příkazu

Účastníci získají informace z oblasti cestovních náhrad, naučí se správně vyplňovat cestovní příkaz a budou 
informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s vyúčtováním pracovních cest.         
                                                                                                                                            
Číslo akce: AK03819 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
Termín konání: 23.11.2020, 09.00 - 12.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: JUDr. Dana Juřičková
Kurzovné: 850,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 16.11.2020
Kontaktní osoba: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Účetní uzávěrka a účetní závěrka za rok 2020

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP ŠJ OST
Na semináři se seznámíte s platnými účetními předpisy pro ÚZ k poslednímu dni účetního období, s 
inventarizací jako kontrolou věcné správnosti účetnictví. Rozeberete účetní práce před uzavřením účetnictví 
(účetní uzávěrka), včetně příkladů (časové rozlišení na konci roku včetně ČR transferů, tvorba dohadných 
položek na nevyúčtované náklady a výnosy, zaúčtování výsledků inventarizace včetně zúčtování zůstatku 
zásob, způsob B, zaúčtování odhadu daně z příjmů PO).
V neposlední řadě se budete zabývat kontrolou ocenění před sestavením účetní závěrky (kontrola/tvorba 
opravných položek, zejména k nedobytným pohledávkám a pohledávkám po lhůtě splatnosti a se zaúčtováním 
kurzových rozdílů).
Závěrem vám lektorka uvede příklady zpracování účetní závěrky a příklady potřebných informací 
k doplnění do přílohy. Bude dán prostor pro diskuzi a odpovědi na dotazy. 
                                                                                                                                       
Číslo akce: AK03862 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 25.11.2020, 09.00 - 13.30
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Bc. Lenka Vídeňská
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 18.11.2020
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Třídní učitel jako lídr

ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC OST
„Škola je úspěšná, když si to o ní myslí její učitelé, žáci a rodiče, ale také její zřizovatel a široká veřejnost. 
Nikoliv když si to o sobě myslí jen škola sama. Byť by to mohla být i pravda. Cesta k úspěšné škole je proces 
nekončící, neohraničený časově ani výkonově.“ 
(citace Mgr. Miroslav Hubatka)

Na semináři se budete zabývat osobností TU školy (výzkumy, šetření, nové poznatky z praxe, současnou praxí,
požadavky škol, rodičů, žáků a studentů), rolí a funkcí třídního učitele v rozvoji školy a žákovských kolektivů. 
V neposlední řadě se zaměříte na TU a jeho spoluprací s rodiči, na TU jako hybatele změn ve svojí třídě a ve 
škole.
Nebude opomenuta role TU a etická a hodnotová výchova, aktivní tvorba pozitivního klimatu v žákovských a 
studentských kolektivech a sdílení dobré praxe.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03317 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 26.11.2020, 09.00 - 15.30
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné: 1 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.03.2020
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Účetní uzávěrka a účetní závěrka za rok (aktuální rok)

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Cílem semináře je na praktických příkladech zopakovat a upozornit na změny při sestavování účetní uzávěrky a
účetní závěrky za aktuální rok.
Obsah semináře:
a) Platné účetní předpisy pro ÚZ k poslednímu dni účetního období                  
b) Inventarizace jako kontrola věcné správnosti účetnictví                                 
c) Účetní práce před uzavřením účetnictví (účetní uzávěrka) včetně příkladů:                  
d) Kontrola ocenění před sestavením účetní závěrky                                    
e) Zpracování účetní závěrky, příklad potřebných informací k doplnění do přílohy    
 f)  Diskuse a odpovědi na dotazy                                                                                                                             
                                                                  
určeno pro ekonomické pracovníky školských PO

Číslo akce: AK03693 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 26.11.2020, 09.00 - 14.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 19.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Úprava úředních písemností

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
V kurzu se zaměříme na nejdůležitější zásady úpravy úředních a výběrově i jiných písemností, jako je dopis, 
(výroční) zpráva, formální e-mail, směrnice aj.
Probereme standardy dané ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Pozornost 
bude věnována jak relativně známým, tak všeobecně spíše neznámým jevům. Výklady budou provázeny 
praktickými ukázkami.

•       Zdroje informací o úpravě úředních a jiných písemností (jejich charakteristika, závaznost, dostupnost aj.) 
0,5h
•       Úprava dopisu a dalších písemností 3,5h
Rozložení textu na stránce
Psaní adres, dat a odvolacích údajů
Členění odstavců, zarovnání textu, psaní výčtů
Druhy písma a jejich užití, řezy písma, vyznačování textu, užívání některých specifických znaků
•       Práce s tabulkami, obrázky, grafy apod. 0,5h
•       Všeobecně rozšířené chyby 0,5h
•       Praktická doporučení pro práci s texty 1h
Číslo akce: AK03002 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 01.12.2020, 08.30 - 14.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jan Táborský
Kurzovné: 995,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Řízení změn

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ SPEC
Seminář s názvem Řízení změn si klade za cíl identifikovat klíčové předpoklady pro úspěšné zavedení změny. 
Umět motivovat kolegy a podřízené pro změnu prostřednictvím vhodné komunikace. Dokázat podpořit motivaci 
těch, kterých se změna týká. Chápat smysl přípravy na změnu a porozumět faktorům, které určují rámec 
změny. Naučit se, jak řešit krizové situace při zavádění změny.                                                                              
                                                                       
V rámci semináře budou použity následující metody: interaktivní výklad, diskuse a příklady z praxe, procvičení 
na modelových situacích, trénink praktických dovedností, analýza a konzultace reálných situací z praxe 
účastníků.
Číslo akce: AK03841 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 01.12.2020, 09.00 - 15.30
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Jakub Šindler
Kurzovné: 1 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.11.2020
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Alternativní zdroje financování ve školství

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Cílem je, aby účastníci získali vědomosti a dovednosti, které jim umožní základní orientaci v problematice 
alternativních zdrojů financování školy a zároveň získali přehled o nejdůležitějších povinnostech ředitele školy v 
dané oblasti.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03741 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 12.12.2020, 09.00 - 14.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Petra Schwarzová
Kurzovné: 1 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.11.2020
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Inventarizace

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ SPEC DDM,CVČ
Účastníci získají komplexní informace z oblasti inventarizace (od legislativy přes směrnice až ke kontrolnímu 
systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s inventarizací a 
inventurami.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03772 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
Termín konání: 14.12.2020, 09.00 - 12.15
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: JUDr. Dana Juřičková
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 30.11.2020
Kontaktní osoba: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Finanční řízení školy aktuálně - Webinář

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ OST
Webinář poskytne všechny potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a 
středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny), jež jsou zřizovány krajem, obcí 
nebo dobrovolným svazkem obcí. Účastníci se seznámí, jak konkrétně počítat PHmax, správně vyplnit P1c -01, 
vypočítat normativy nepedagogů, a hlavně, jak správně hospodařit s přidělenými prostředky a vyvarovat se 
porušení rozpočtové kázně.

                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03739 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 16.12.2020, 14.00 - 16.30
Místo konání: on-line
Lektor: Ing. Petra Schwarzová
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 02.12.2020
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Seznámení s trochu jiným pohledem na efektivní vedení učitelských týmů. Ukážeme, jak optimálně řídit, vést, 
podporovat svůj tým, ale i jak správně delegovat a přenášet spoluodpovědnost na lidí pod vámi. Seznámíme 
vás s důležitými fakty a zákonitostmi a mimo jiné se budeme zabývat tím jak aktivně budovat, podporovat a 
rozvíjet spolupráci a pozitivní klima v týmu. Jak správně tvořit svoji důvěryhodnost i respekt ve svém týmu. Jak 
správně vést v souladu se svým osobním nastavením a svými hodnotami i silnými stránkami.  Jak předcházet 
konfliktům a náročným situacím a když nastanou, jak jenejlépe řešit. Jak podporovat aktivitu a angažovanost v 
týmu a také jak pracovat motivací.                                                                                                                            
                         
Tento seminář je určen pro všechny pedagogy, vedoucí pracovníky, kteří chtějí budovat podporující a 
spolupracující klima ve svém kolektivu.
Číslo akce: AK03842 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání: 13.01.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné: 1 250,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.01.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

GDPR v Praxi

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP ŠJ OST
Účastnící se seznámí se základními pojmy v oblasti ochrany osobních údajů a především s praktickými příklady
z praxe a s aktuálními stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů.                                                                    
                                                                                 
Číslo akce: AK03793 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakreditováno 2020
Termín konání: 26.01.2021, 13.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Alena Straubová
Kurzovné: 980,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.01.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Aktuální financování regionálního školství

MŠ ZŠ1 GYM SOŠ
Cílem semináře je podrobně popsat aktuální systém financování regionálních škol (mateřská, základní, střední 
škola) a školských zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna) včetně praktických příkladů a řešení 
konkrétních situací v praxi.                                                                                                                                        
             
Číslo akce: AK03744 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 29.01.2021, 09.00 - 14.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Petra Schwarzová
Kurzovné: 1 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 15.01.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Financování regionálního školství aktuálně

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Seznámení s legislativními změnami a konkrétními dopady na rozpočet školy, s možnostmi, jak efektivně 
nastavit vzdělávací proces a také jak nechybovat ve výkazech, které jsou důležitým podkladem pro získání 
finančních zdrojů.
Cílem semináře je podrobně popsat systém financování regionálních škol (mateřská, základní, střední) a 
školských zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna) včetně praktických příkladů a řešení konkrétních 
situací v praxi.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03339 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 04.03.2021, 08.30 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Petra Schwarzová
Kurzovné: 1 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 19.02.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Veřejné zakázky ve školství

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ SPEC OST
Cílem semináře je praktickou formou provést účastníky celým procesem zadávacího řízení od vypracování 
zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03740 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 04.03.2021, 09.00 - 14.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Petra Schwarzová
Kurzovné: 1 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 19.02.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Finanční řízení škol

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP ŠJ OST
Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se finančního řízení 
příspěvkové organizace a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi.Další 
ze seminářů s Mgr. Pavlem Zemanem.                                                                                                                     
                                
Druhé setkání s odborníkem přes finanční řízení škol Pavlem Zemanem.
Dotkneme se témat jako je základní legislativní rámec finančního řízení, základní ekonomické kategorie a 
pojmy, škola jako příspěvková organizace, hlavní a doplňková činnost, vícezdrojové financování, finanční řízení 
a kontrolní činnost ředitele školy, fungování vnitřního kontrolního systému a mnoho dalšího.
Číslo akce: AK03364 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 23.03.2021, 09.00 - 14.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Pavel Zeman
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 16.03.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Poradenské a konzultační služby

Kariérové poradenství pro SŠ

GYM SOŠ
Na semináři budou představeny klíčové přístupy a jejich praktické využití ve školním prostředí. Seznámíte se s 
principy kariérního managementu a jeho zakomponováním do výuky, jak podporovat žáky na jejich kariérní 
cestě.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03662 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 20.11.2020, 09.00 - 15.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Dagmar Navrátilová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.11.2020
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Školní výlety a exkurze

Školní výlety, lyžařské pobyty, školy/ školky v přírodě, adaptační kurzy a vzdělávací exkurze
Pořádáme vzdělávací jednodenní i pobytové akce pro děti z mateřských, základních i středních škol.

Lyžařské kurzy
Nabízíme lyžařský kurz v Jeseníkách oblast Ostružná.
termín: 4.1.–10.1.2021
Nabízíme lyžařský kurz v oblasti Karlov pod Pradědem.
termín 10. - 15. 1. 2021
Jednodenní lyžařské zájezdy
Je pro Vás týdenní kurz moc drahý?
Zajistíme Vám jednodenní zájezdy dle dohody s ohledem na sněhové podmínky.

Školy v přírodě
Nabízíme osvědčená místa vhodná pro konání školy v přírodě.
Z nabídky vybíráme střediska v:
Herálci
Nedvědicích
Vlachovicích
Třech studních
Pokud nenaplníte autobus, zajistíme Vám školu v přírodě v dosahu veřejné dopravy.
Děti pojedou pouze s příručním batůžkem a svačinou. Zavazadla Vám na místo přivezeme.
Jeseníkách
v případě zájmu zajistíme i jiná místa.
Podrobné informace:
telefon: +420 543 426 023, email: vylety@sssbrno.cz, www.sssbrno.cz/vylety

Vzdělávací exkurze
Od září připravujeme nové tematické zájezdy k učivu jednotlivých ročníků.

Školní výlety
Pořádáme vzdělávací jednodenní i pobytové akce pro děti z mateřských, základních i středních škol.
Vybrat si můžete z naší stálé nabídky osvědčených výletů nebo Vám připravíme výlet přímo
na míru od A do Z. Vy vyberete kam, my zajistíme to ostatní.
Oblíbené tipy:
Praha na jeden i více dnů
Rozšiřte dětem výuku o poznání nejznámějších památek hlavního města.
Ostrava jednodenní i vícedenní
Navštivte s námi jedno z nejzelenějších měst v ČR s bohatou industriální kulturou
zapsanou jakou národní kulturní památka.
Brno jednodenní i vícedenní
Provedeme Vás moravskou metropolí, protkanou tajemnými podzemními chodbami.
Navštívit můžete také nedaleké Punkevní jeskyně a okolí Brna.
Dále vybíráme:
Olomouc jednodenní i vícedenní
Český ráj, Český Krumlov, Žďárské vrchy, Náchod
Jižní Čechy, Kunštát, Telč
Strážnicko, Znojmo s Vranovem a mnoho dalších...

Podrobné informace:
Podrobný popis naleznete na našem webu www.sssbrno.cz/vylety
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Školní výlety a exkurze

V případě zájmu doporučujeme co nejdříve telefonicky dohodnout termín a zaslat objednávku.
Samotné zaslání objednávky můžete provést elektronicky, případně prostřednictvím e-mailu.
E-mail: vylety@sssbrno.cz. Telefonní kontakt: +420 543 426 041, +420 543 426 042, +420 543 426 023

Ladění pian
Provádíme ladění, čištění, odborný servis či drobná seřízení mechanik klavírů, pian cembal či
spinetů. Přijedeme kamkoliv v Jihomoravském kraji, případně i jinam.
Podrobné informace:
telefon: +420 702 029 495, email: ladenipian@sssbrno.cz, www.sssbrno.cz
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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.

Podání přihlášky objednatelem je chápáno jako podání návrhu na uzavření smlouvy a potvrzení přihlášky pořadatele
 je chápáno jako přijetí návrhu na uzavření smlouvy.

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.
Podáním přihlášky účastník zároveň souhlasí s tím, aby pořadatel shromažďoval a zpracovával poskytnuté osobní
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

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,
- zrušit akci,
- provést změnu v rozvrhu, místě a čase konání akce a personální změnu v lektorském obsazení akce,

O těchto skutečnostech pořadatel neprodleně informuje účastníky.
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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.
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.

5. Storno podmínky
Veškeré změny přihlášek a případná storna přijímá pořadatel pouze písemně. Objednatel je po dohodě s pořadatele
 oprávněn vyslat na akci jiného účastníka. Bezplatné storno je možné nejpozději do data uzavření přihlášek.
Po tomto termínu je objednatel povinen uhradit pořadateli plnou cenu.

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 před uplynutím 14-ti denní lhůty 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 80% - ní účast na vzdělávací akci a podpis účastníka na prezenční listině akce.

Po absolvování ostatních akcí může být účastníkovi na vyžádání vystaveno Potvrzení o účasti.

8. Organizační změny
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, případně na zrušení akce z provozních či organizačních důvodů

nebo při jejím nenaplnění. Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny v programu při dodržení obsahové náplně
tematického celku.

9. 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. 2019.
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Příloha č. 1

Oznámení o odstoupení od smlouvy o účasti na vzdělávací akci

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o účasti na níže uvedené akci.

Specifikace akce:
(č. akce, název akce, datum a místo konání)

Jméno a příjmení účastníka:

Podpis účastníka:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Místo a datum:

 - 57 -



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 přes podatelnu.
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.

Přihláška na akci (vyplňte):

Číslo
Název

Termín

Místo konání

Kurzovné

Škola (organizace), která vysílá účastníky (uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny)
nebo jméno a příjmení, adresa samoplátce:

Název

Adresa

PSČ

Obec

Telefon

E-mail

IČ

DIČ

Přihlašujeme účastníky (vyplňte, v případě potřeby přidejte řádky):

Č. Datum nar. Příjmení, jméno, titul Podpis účastníka

1

2

Shora specifikované osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR,
neboť jsou nezbytné pro splnění smlouvy o konání akce. Veškeré informace o zpracování osobních údajů správcem
jsou dostupné na webu správce https://www.sssbrno.cz/.
Zároveň svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Všeobecnými obchodními podmínkami pro
účast na akcích. Porozuměl/a jsem jejich obsahu a bez výhrad s nimi souhlasím.

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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