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Kvalifikační studia

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

Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 250 Číslo akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
AK04293
zahájení: 10.09.2021, ukončení: 01.04.2022
Brno, Hybešova 15
Mgr. Helena Adamusová
Mgr. Renata Ježková
Mgr. Jan Čoupek
Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)
Uzávěrka přihlášek: 31.08.2021
18 000,00 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Kvalifikační studia

Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT
ZŠ1 ZŠ2 GYM OST SOŠ
Témata: Využití počítače ve vzdělávacím procesu; ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie;
Počítačové sítě ve školách, principy a možnosti; Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP; Informační
systém školy a webové prezentace; Moderní technologie; Hygiena, ergonomie, bezpečnost ICT; Autorské
právo, bezpečnost na internetu, netiketa; Počítač a volný čas dětí a mládeže; Užití ICT ve speciální pedagogice;
Angličtina pro ICT; Příprava školních projektů; Vedení školních žákovských projektů; Aktuální zdroje informací a
výukových objektů na internetu; Integrovaná diskuze na aktuální otázky v současných školách.
Absolventi si prohloubí a rozšíří kvalifikaci k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného
využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu
ICT služeb.
Výuka bude probíhat cca jednou za dva týdny vždy v pátek odpoledne a v sobotu.
Menší skupina studentů umožňuje vedení části výuky praktickou formou v počítačové učebně.
Pro organizaci studia a vedení dokumentace využíváme e-learningový systém moodle.
Bližší informace získáte na níže uvedeném kontaktu.
Číslo akce:
Rozsah hodin 255 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
AK04483
Termín konání:
zahájení: 08.10.2021, ukončení: 31.01.2023
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 10.09.2021
19 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel. 543426026, 731658413
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Kvalifikační studia

Studium pro ředitele škol a školských zařízení
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Vzdělávacím programem „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ získává jeho absolvent znalosti a
dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany
zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.
Absolvováním tohoto akreditovaného vzdělávacího programu splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak
ukládá § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT, je
organizován v 6 modulech s rozsahem 104 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na
vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium.
Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů,
zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program je v souladu se Standardy studia
pro ředitele škol a školských zařízení.
Číslo akce:
Rozsah hodin 124 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
AK04557
Termín konání:
zahájení: 20.10.2021, ukončení: 05.04.2022
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Hynek Nespěšný
Mgr. Marta Hromková
PaedDr. Zdeněk Souček
JUDr. Hana Poláková
Mgr. Miroslav Hanzelka
Ing. Josef Škoda
Mgr. Karel Štefl
Uzávěrka přihlášek: 01.10.2021
Kurzovné:
14 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068

Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP OST OST
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou
pedagogickou činnost.
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti
asistenta pedagoga - studium pedagogiky.
Kritéria výběru účastníků: Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti
asistenta, který zajišťuje zejména přímou podporu žáků při vzdělávání, v souladu se zákonem o pedagogických
pracovnících.
Kurz probíhá v rozsahu 84 vyučovacích hodin.
Ukončení studia: ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení
zkoušky získá absolvent osvědčení.
Studium může absolvovat a vykonávat práci asistenta pedagoga v celém rozsahu ten, kdo dosáhl nejméně
středního vzdělání s maturitou (bude doloženo kopií maturitního vysvědčení). Ten, kdo má střední vzdělání bez
maturity může toto studium absolvovat, ale bude moci vykonávat jen pomocné výchovné práce.
Termíny přednášek: 9., 10., 17., 24 a 27. září 2021, 25. a 26. října 2021, 2. a 3. listopadu 2021.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:

Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 84 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
AK04578
zahájení: 09.09.2021, ukončení: 14.01.2022
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Marcela Valentová
Mgr. Dáša Novotná
Mgr. Kateřina Jónová
Uzávěrka přihlášek: 31.08.2021
9 000,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Jazyky / Český jazyk

Rétorika v praxi a hlasová hygiena
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP OST
Aneb mluvte jako Marek Eben. Kdo umí mluvit – vítězí. Základem úspěchu je umění komunikovat.
Vynikající rétorické dovednosti a jejich praktické využívání při projevu, prezentaci, rozhovoru či argumentaci
jsou silnou konkurenční výhodou každého, kdo komunikuje s jinými lidmi.
Účastnící se co nejpraktičtěji naučí zásady mluveného projevu včetně návodu, jak ho dále rozvíjet.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: neakreditováno 2020
AK04680
08.06.2021, 08.30 - 13.30
Brno, Hybešova 15
Bc. Pavlína Langerová
Uzávěrka přihlášek: 31.05.2021
1 200,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Jazyky / Český jazyk

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

Rétorika v praxi a hlasová hygiena
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST SOŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP
Aneb mluvte jako Marek Eben. Kdo umí mluvit – vítězí. Základem úspěchu je umění komunikovat.
Vynikající rétorické dovednosti a jejich praktické využívání při projevu, prezentaci, rozhovoru či argumentaci
jsou silnou konkurenční výhodou každého, kdo komunikuje s jinými lidmi.
Účastnící se co nejpraktičtěji naučí zásady mluveného projevu včetně návodu, jak ho dále rozvíjet.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: neakreditováno 2020
AK04164
21.09.2021, 09.00 - 14.00
Znojmo, Jana Palacha 11
Bc. Pavlína Langerová
Uzávěrka přihlášek: 14.09.2021
900,00 Kč
Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Jazyky / Angličtina

Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro
pokročilé
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
V týdenním intenzivním kurzu prohloubíme komunikativních schopnosti a rozšíříme si aktivní slovní zásobu.
Cílem je, aby se frekventanti prohloubením své znalostní úrovně co nejvíce přiblížili vyšší jazykové úrovni.
Předpokládá se přiblížení se úrovni B2 nebo její upevnění.
5 dní v týdnu, každý den 7 vyučovacích hodin intenzivní výuky AJ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 35 Číslo akreditace: MSMT-553/2019-1-159
AK04472
zahájení: 16.08.2021, ukončení: 20.08.2021, 09:00 -15:00
Brno, Hybešova 15
Michael Griggs
Uzávěrka přihlášek: 15.06.2021
3 500,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353

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:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:

Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 64 Číslo akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
AK04598
zahájení: 04.10.2021, ukončení: 07.02.2022
Brno, Hybešova 15
Mgr. Helena Daňková
Mgr. Renata Abrahamová
Mgr. Šárka Dohnalová
Mgr. Michaela Sobotková
Mgr. Jana Kollárová
Mgr. Jana Kubrická Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 27.09.2021
8 000,00 Kč
Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
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Jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ DDM,CVČ ŠD
Výklad gramatických a lexikálních jevů bude probíhat frontálně, praktický nácvik gramatických a lexikálních
struktur, stejně tak jako nácvik jednotlivých komunikačních dovedností bude probíhat formou párové či
skupinové práce, nácvik dovednosti psaní pak formou práce individuální. Jednotlivá jazyková témata budou
doplněna konverzačními tématy, např. mé plány na dovolenou, vyprávění o zemi, kde žiji, popis obrazu,
prostorová orientace, vyprávění příběhu, rodina, návštěva lékaře apod., a tématy nácviku písemného projevu,
např. recept na mé oblíbené jídlo, formální dopis (rezervace hotelu), příběh, popis města, ve kterém žiji, apod.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 56 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
AK04689
06.10.2021 - 30.06.2022, 15.30 - 17.00
Blansko
Ing. Lada Antalová
Uzávěrka přihlášek: 30.09.2021
V přípravě
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro pokročilé
MŠ ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ DDM,CVČ ŠD ZŠ1
Výklad gramatických a lexikálních jevů bude probíhat frontálně, praktický nácvik gramatických a lexikálních
struktur, stejně tak jako nácvik jednotlivých komunikačních dovedností bude probíhat formou párové či
skupinové práce, nácvik dovednosti psaní pak formou práce individuální.
Součástí kurzu pro pokročilé bude zařazování náročnějších konverzačních témat, např. nemoci, životní
prostředí, popis českých měst, historie, politika, anglická a americká literatura – podle jazykových schopností a
možností účastníků kurzu. Budou zařazována rovněž náročnější témata nácviku písemného projevu, např.
článek do časopisu, recenze filmu, formální dopis – stížnost, apod.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 56 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
AK04690
06.10.2021 - 30.06.2022, 14.00 - 15.30
Blansko, nám. Svobody 2
Ing. Lada Antalová
Uzávěrka přihlášek: 30.10.2021
V přípravě
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

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

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Peněžní fondy v příspěvkových organizacích
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP
Cílem tohoto webináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se peněžních fondů v
příspěvkových organizacích a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi.
Obsah – podrobný přehled témat výuky:
Zásady hospodaření příspěvkových organizací (vymezení složek majetku, náklady (výdaje), výnosy (příjmy)
související s činností, výsledek hospodaření a jeho použití). Zdroje financování činnosti PO (dotace a příspěvky
na činnost z veřejných rozpočtů, vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby). Hlavní činnost a
hospodářská činnost, daňové povinnosti. Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o
rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb (fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond ze
zlepšených výsledků hospodaření, rezervní fond z ostatních titulů, fond reprodukce majetku (investiční fond).
Specifika hospodaření s FKSP (rozpočet fondu, tvorba fondu).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
AK04440
17.06.2021, 08.30 - 13.30
On-line
Bc. Lenka Vídeňská
Uzávěrka přihlášek: 15.06.2021
1 100,00 Kč
Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Teambuilding sborovny po návratu žáků do škol
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Učitelské kolektivy se v důsledku pandemie velmi dlouho nemohly fyzicky každodenně potkávat a sdílet
zkušenosti a informace. Navíc procházely adaptací na dálkovou výuku a řadou průběžných změn. I současný
návrat žáků do škol je plný překotného dění. Sborovny nyní mohu zažívat leccos: na jedné straně radost z
uvolnění a návratu k „normálu“, chuť se konečně potkávat s kolegy, profesní impuls v podobě kombinace
prezenční a on-line výuky; na straně druhé pak dozvuky obav z nákazy, únavu, práci navíc, „doklepávání“ do
letních prázdnin či obavy z návratu do kolektivu kantorů po tak dlouhé době.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04622
23.06.2021, 12.30 - 16.30
On-line
Mgr. Jakub Šindler
Uzávěrka přihlášek: 22.06.2021
890,00 Kč
Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Aktuální financování regionálního školství - Ing. Petra Schwarzová
MŠ ZŠ1 GYM SOŠ
Cílem semináře / webináře 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. Jak s finančním rozpočtem nakládat správně dle aktuální
legislativy.
prezenční seminář popř. on-line webinář
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
AK04625
24.08.2021, 09.00 - 14.30
Brno, Hybešova 15
Ing. Petra Schwarzová
Uzávěrka přihlášek: 14.08.2021
1 400,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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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:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
AK03841
Termín konání:
08.09.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Jakub Šindler
Uzávěrka přihlášek: 01.09.2021
Kurzovné:
1 600,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST
Informace o právních předpisech a povinnostech právnických osob v oblasti BOZP a PO. Účastníci obdrží
osvědčení s platností 3 roky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: neakreditováno
AK04075
14.09.2021, 08.30 - 13.30
Brno, Hybešova 15
Ing. Josef Škoda
Uzávěrka přihlášek: 07.09.2021
900,00 Kč
Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP ŠJ OST
Cílem semináře je provést podrobný rozbor obsahové náplně směrnice o vnitřní kontrole a zároveň podat
výklad problematiky, kterou by směrnice měla upravovat.
Obsah:
1) Řídící kontrola
2) Předběžná řídící kontrola
3) Schvalovací postupy při předběžné řídící kontrole
4) Řízení rizik
5) Zadávání veřejných zakázek
6) Průběžná a následná řídící kontrola
7) Přílohy směrnice
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
AK03986
20.09.2021, 09.00 - 14.00
Hodonín, Horní Valy 2
Ing. Petr Sikora
Uzávěrka přihlášek: 13.09.2021
1 340,00 Kč
Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Právní poradna
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Účastníci si připomenou a aktualizují platnost a zrušení některých právních předpisů. Získají také aktualizované
potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti právních předpisů, týkajících se školství, správního řádu,
změn v zákoníku práce apod.
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).
Rozbor nejčastějších nedostatků ve školské praxi.
Diskuze nad zadanými otázkami.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
AK04402
23.09.2021, 09.30 - 13.30
Znojmo, Jana Palacha 11
JUDr. Hana Poláková
Uzávěrka přihlášek: 16.09.2021
1 000,00 Kč
Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Průřez personalistikou pro vedoucí pedagogické pracovníky
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Obsah:
•Proč nepodceňovat personalistiku?
•Co jsou to kompetence a k čemu jsou personalistům dobré
•Profesionální proces náboru a výběru nové(ho) kolegy(ně)
•Efektivní
vedení výběrového pohovoru
•Jak nehodit nováčka do vody – efektivní adaptace po nástupu do práce
•Co všechno a jak na práci podřízených hodnotit?
•Příprava a vedení hodnotících pohovorů
•A jak toto hodnocení ideálně promítnout i do odměňování?
•Možnosti motivování
tam, kde není peněz nazbyt
Cílem je získat přehled o hlavních personalistických činnostech, představu o tom, jak může vypadat
profesionálně vedená personalistika. Prakticky si vyzkoušet: analýzu došlého životopisu, přijímací pohovor,
hodnoticí pohovor.
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
Číslo akce:
AK04654
Termín konání:
02.11.2021, 08.00 - 15.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Jakub Šindler
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 28.11.2021
1 300,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Měkké dovednosti / Měkké dovednosti

Jak si udržet zdravý rozum a nadhled v čase online výuky i po ní
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD
Interaktivní webinář, zážitkové metody a trocha teorie s psycholožkou Mgr. Martinou Havlíkovou, akreditovanou
koučkou, supervizorkou a psychoterapeutkou pracující jak s dětmi, tak s dospělými.
Obsah:
Sebepoznání a jeho vliv na naši spokojenost a duševní pohodu.
Růstový mindset mysli a jak jej nastavit.
Jak si udržet vnitřní motivaci a elán pro práci.
Workshop je zaměřen na oblast zvládání úskalí dnešního všedního pracovního dne učitele. Cílem kurzu je
pomoci účastníkům sestavit si individuální recept na svou spokojenost. Podpořit postoj a psychické nastavení,
které nám zaručí duševní pohodu a klid.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04540
18.05.2021, 14.00 - 16.30
On-line
Mgr. Martina Havlíková
Uzávěrka přihlášek: 13.05.2021
650,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Efektivní komunikace výchovného poradce
ZŠ2 GYM SOŠ
Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. v
platném znění, a to č. 82/2015 Sb. a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění novely č. 270/2017 Sb.,
Obsah osmihodinového semináře je zaměřen na prohloubení dovedností všech pedagogů v technikách
zaměřených na volbu vhodných způsobů komunikace mezi pedagogem, výchovným poradcem a žákem, na
podporu aktivního zapojování žáků do poradenského a výchovného procesu.
Jedná se o aktivity zaměřené na sebereflexi žáka/studenta, který se učí hledat odpovědi na otázky kladené
koučovacím způsobem pedagogem (tj. otázky, které napomáhají popisu vlastních kompetencí a kvalit, a které
jsou ukazatelem, kam nasměrovat pozornost, aktivity a píli žáka/studenta). Nedílnou součástí semináře je
diskuse a rozbor příkladů z praxe.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
AK04499
31.05.2021, 09.00 - 15.30
On-line
Mgr. Dana Forýtková
Uzávěrka přihlášek: 24.05.2021
1 590,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Co je to formativní hodnocení, v čem spočívá jeho
efektivita_Mgr._Jiří_Hruška
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:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-46114/2020-2-145
AK04687
Termín konání:
26.05.2021, 08.00 - 15.15
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Jiří Hruška
Uzávěrka přihlášek: 24.05.2021
Kurzovné:
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Jak vést třídnickou hodinu?
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Účastníci budou mít představu teoretickou i praktickou o tvorbě, struktuře a náplni programu prim.prevence v
MŠ, ZŠ. SŠ. Zvládají připravit program na třídnické hodiny se zacílením na návrat dětí do škol po izolaci,
spojené s pandemií onemocnění Covid 19.Mají přehled o východiscích současné krize a jejich dopadech na
děti, tzn., že jsou poučeni, co mohou očekávat po návratu v oblasti chování a emocionálního ladění dětí. Mají
povědomí, co dělat, před tím, než děti do školy příjdou, co dělat první den, co dělat první týden, co dělat prvních
6 týdnů.
Účastníci si odnesou scénáře jednotlivých třídnických hodin a zásobních vhodných technik, her a činností.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04588
07.06.2021, 13.30 - 17.00
On-line
Mgr. Alena Vlková
Uzávěrka přihlášek: 03.06.2021
700,00 Kč
Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

PhDr. Lidmila Pekařová - Tresty a odměny
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP
PhDr. Pekařová v poradenství vychází z třiceti let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro
pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství. Je autorkou knih „Jak žít a nezbláznit
se“, a "SOS", které se pro velký zájem dočkaly osmého vydání.
Obsah webináře Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí:
Kdo a kdy smí trestat a jak?
Nepřípustné sankce a neuvážené direkce.
Ideální trest a test výchovné způsobilosti pro dospělé.
Tělesné a sociálně citové sankce a jejich dopad.
Podstatná otázka při volbě školních trestů.
Dětská lež a její kořeny, co s masivní lhavostí.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
AK04377
16.06.2021, 12.00 - 15.00
On-line
PhDr. Lidmila Pekařová
Uzávěrka přihlášek: 06.06.2021
800,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Práce s chybou
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Práce s chybou jsou jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení. Jak reagovat na
chybu, aby to podpořilo další učení dětí?
Budeme společně hledat odpovědi na otázky:
Jaký je můj vztah k chybě? Co je příčinou chyby? Jak můžeme společně se žáky chybu vytěžit pro učení? Jak
reagovat na chybu, aby to podpořilo další učení dětí?
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04587
16.06.2021, 14.00 - 17.30
On-line
Mgr. et Bc. Jana Stejskalová
Uzávěrka přihlášek: 12.06.2021
800,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Učitel a jeho spolupráce s rodiči
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích
•
Rodičovská kompetentnost a nekompetentnost
•
Jsme na jedné lodi
•
Praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy
•
Komunikace rodičů, aneb s čím by měl učitel počítat – pasivita – agrese – asertivita
•
Zpětná vazba učitel-rodič, rodič-učitel
•
Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
AK03980
07.09.2021, 08.30 - 15.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Karel Opravil
Uzávěrka přihlášek: 31.08.2021
1 480,00 Kč
Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Formativní hodnocení žáků ve výuce
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ OST
Cílem této vzdělávací akce je vyjasnit rozdíly mezi sumativním a formativním hodnocením a prezentovat
konkrétní techniky formativního hodnocení.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
AK03154
13.09.2021, 08.30 - 15.00
Hodonín, Horní Valy 2
PhDr. Libor Kyncl
Uzávěrka přihlášek: 02.09.2021
1 100,00 Kč
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

- 19 -

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Učitel a jeho spolupráce s rodiči
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Seminář se zaměří na témata: co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích, rodičovská
kompetentnost a nekompetentnost, praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy, komunikace
rodičů, aneb s čím by měl učitel počítat – pasivita – agrese – asertivita, zpětná vazba učitel-rodič, rodič-učitel a
další.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
AK03837
Termín konání:
23.09.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání:
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Lektor:
Mgr. Marie Krejčí
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 15.09.2021
1 150,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Školní metodik prevence na škole
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ SPEC
Seminář se skládá ze dvou částí:
1. část: Funkce školního metodika prevence – (kvalifikační předpoklady pro činnost ŠMP, úkoly vyplývající z
této funkce, možná spolupráce s dalšími institucemi, atd.)
2. část: Minimální preventivní program – tvorba, hodnocení
Cílem semináře je přiblížit účastníkům funkci školního metodika prevence. Seznámit účastníky se základními
pojmy a úkoly metodika, jak postupovat při tvorbě minimálního preventivního programu, upozornit na
odpovídající způsoby reakce na problematické situace ve škole (jak si jich všímat, jak je řešit, nebagatelizovat
ani zbytečně nezveličovat zjištěný problém), seznámit účastníky se základní legislativou, o kterou se mohou při
řešení sociálně nežádoucích jevů na škole opírat.
Číslo akce:
Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
AK04297
Termín konání:
17.05.2021, 08.00 - 13.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Helena Adamusová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 10.05.2021
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

PhDr. Lidmila Pekařová - Nudí se nebo jsou přetíženi?
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP
PhDr. Pekařová v poradenství vychází z třiceti let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro
pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství. Je autorkou knih „Jak žít a nezbláznit
se“, a "SOS", které se pro velký zájem dočkaly osmého vydání. Z obsahu:Komunikace kojence, Batole a
hračky, Dětský pokoj, Strach překrytý nudou, Nuda z rodinného prostředí atp.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04381
02.06.2021, 12.00 - 15.00
On-line
PhDr. Lidmila Pekařová
Uzávěrka přihlášek: 23.05.2021
800,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Mgr. Petr Halama_Kompetence a náplň asistentů pedagoga
ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Funkce asistenta pedagoga je stále relativně novou funkcí ve vzdělávacím systému. Jeho pracovní náplň,
vzdělání, odbornost a kompetence se na mnoha školách dost liší. Cílem semináře je poučit asistenty pedagoga
o legislativě a dalších důvěryhodných zdrojích, které jejich činnost ucelují a upřesňují.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04570
08.06.2021, 13.00 - 16.15
On-line
Mgr. Petr Halama
Uzávěrka přihlášek: 08.06.2021
890,00 Kč
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Doporučení pro žáky se SVP a konkrétní PO
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Absolvent 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; mechanismech
vyhodnocení Doporučení, v oblasti revize Doporučení, v relevantních ustanoveních právních přepisů, zná jejich
uplatnění v praxi. Prohloubí si znalosti pro praktickou implementaci Doporučení do práce školy ve vztahu k
podpoře vzdělávání žáka se SVP.
Seminář se bude skládat z teoretické i praktické části. Provede vás oblíbená lektorka z přímé praxe Mgr.
Hagarová.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
AK04063
Termín konání:
17.06.2021, 11.00 - 17.30
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Gabriela Hagarová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 10.06.2021
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Síla smyslů ve společném vzdělávání
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ
Lektorka účastníky seznámí s postupy a pomůckami z konceptu multisenzorického prostředí snoezelen.
Představí praktické tipy z vlastní i zahraniční praxe, které pomáhají naplnit individuální potřeby žáků při
společném vzdělávání.
Pro pedagogy MŠ, ZŠ, gymnázií, ZUŠ, vychovatelé, školní psychologové, DDM, CVČ, speciální školy, školní
družiny
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
AK04427
Termín konání:
21.09.2021, 08.30 - 15.30
Místo konání:
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor:
Mgr. Dagmar Mega
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 14.09.2021
1 650,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Síla smyslů ve společném vzdělávání
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ
Lektorka účastníky seznámí s postupy a pomůckami z konceptu multisenzorického prostředí snoezelen.
Představí praktické tipy 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,
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, případně vybudování snoezelen koutků realizovaných i v
běžných třídách, které usnadní práci s dětmi se specifickými potřebami v prostředí běžných tříd. Účastníci
získají širší přehled o pomůckách pro rozvoj smyslů a osvojí si jejich používání.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
AK04336
22.09.2021, 09.00 - 15.30
Znojmo, Jana Palacha 11
Mgr. Dagmar Mega
Uzávěrka přihlášek: 15.09.2021
1 100,00 Kč
Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Kariérové poradenství pro SŠ_AKREDITOVANÝ
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:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
AK04466
Termín konání:
02.06.2021, 13.00 - 17.00 03.06.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Dagmar Navrátilová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 02.06.2021
1 450,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Sebepoznání pro pedagogické pracovníky_AKREDITOVANÝ
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Sebepoznání je důležitá součást výkonu pedagogických profesí. Cílem je: pomoci zmapovat silné a slabší
momenty vlastního výkonu učitelské profese, zreflektovat vlastní osobnostní typ. Přinést praktická doporučení
pro jednání s lidmi odlišného typu. Dále podpořit uvědomění významu vzájemného poskytování zpětné vazby.
Vybavit dovedností profesionálně poskytnout i přijmout zpětnou vazbu.
Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázia
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
AK04465
11.06.2021, 08.30 - 16.30
On-line
Mgr. Jakub Šindler
Uzávěrka přihlášek: 11.06.2021
1 550,00 Kč
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

PhDr. Pekařová - Proč roste agresivita u dětí
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP
PhDr. Pekařová v poradenství vychází z třiceti let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro
pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství. Je autorkou knih „Jak žít a nezbláznit
se“, a „SOS“, které se pro velký zájem dočkaly osmého vydání.
Proč jsou děti takové, jaké jsou.
Rodiče neumí vychovávat, i když se o to snaží.
Zabíjíme citové devízy.
Výchova začíná pozdě-chybí návyky.
Vládne negativismus, neumíme pozitivně jednat.
Do školy nastupují děti nevychované, tedy sociálně nezralé.
Problematika puberty a agresivity.
Matky dominují ve výchově, otcové se odklání, chybí logika.
Co s tím...
Číslo akce:
Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04543
Termín konání:
08.09.2021, 12.00 - 15.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
PhDr. Lidmila Pekařová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 01.09.2021
800,00 Kč
Kontaktní osoba:
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Zvládání konfliktů, jak jim předcházet a úspěšně řešit
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Obsah:
•Komunikační dovednosti – zdroje nedorozumění
•Negativní emoce v komunikaci
•Předcházení konfliktům – pozitivní komunikace
•Přístupy k řešení konfliktů (Thomas-Kilman)
•Cyklus vývoje konfliktů
•Aktivní naslouchání – zjištění postoje druhé strany
•Konfliktní situace a konkrétní postupy pro jejich zvládání
•Role prostředníka při řešení konfliktů, mediace
•Závěrečná diskuse, otázky, výměna zkušeností
Interaktivní výklad, diskuse a příklady z praxe, ilustrace, sebereflexe: test „Přístupy k řešení konfliktů“
Thomas-Kilman, trénink praktických dovedností na modelových situacích, analýza a konzultace reálných situací
z praxe účastníků
Vzdělávací cíle:
•Porozumět průběhu komunikace a identifikovat faktory, které působí na vznik nedorozumění a konfliktu
•Odhalit mechanismy působení negativních emocí na průběh a výsledek komunikace i na vznik konfliktu
•Seznámit se s různými styly řešení konfliktů aj.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
AK04653
Termín konání:
23.09.2021, 08.00 - 15.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Jakub Šindler
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 17.09.2021
1 300,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Předměty výchovy / Hudební výchova

Příprava a střih videomateriálu
OST ZUŠ ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Obsahem webináře je: příprava videoprojektu, střih na jedné stopě, míchání na více stopách, použití statických
obrázků, titulkování, záběr v záběru, kombinace záběrů a jejich animace, maskování, export projektu.
Mgr. Jiří Mlnařík:
•působí na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm jako učitel M/VT (v posledních letech pouze VT) a IT crowd
•profesně (v rámci seminářů) se věnuje 3D grafice a tvorbě multimédií
•pracuje se softwarem pro tvorbu grafiky, zvuku a videa – pro žáky vede výuku multitmédií formou přípravy a
natáčení krátkých amatérských filmů.
Doporučujeme nainstalovat:Odkaz na video instruktáž na instalaci školených programů:
https://youtu.be/Ofi8EGJkvXQ
Pro audio CakeWalk, video HitFilm express
Číslo akce:
Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04630
Termín konání:
18.05.2021, 15.00 - 18.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Jiří Mlnařík
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 18.05.2021
890,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Předměty výchovy / Hudební výchova

Příprava a střih audiomateriálu
ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ
Obsahem webináře je primárně práce s programem CakeWalk by Bandlab cca v rozsahu normalizace
záznamů, střih stop, úprava zvuku (nutné zejména v případě nahrávek získaných od žáků z různých zařízení),
jednoduché efektování a mix zvuku, využití křivek úprav zejména pro manipulaci s hlasitostí, panoramou,
doplňkově Audacity pro jednoduché úpravy, příprava notových podkladů a jejich export v programu MuseScore
– pro přehrávání žáky či doplnění mixu MIDI záznamem, export projektu.
Mgr. Jiří Mlnařík:
•působí na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm jako učitel M/VT (v posledních letech pouze VT) a IT crowd
•profesně (v rámci seminářů) se věnuje 3D grafice a tvorbě multimédií
•pracuje se softwarem pro tvorbu grafiky, zvuku a videa – pro žáky vede výuku multitmédií formou přípravy a
natáčení krátkých amatérských filmů.
Doporučujeme nainstalovat:Odkaz na video instruktáž na instalaci školených programů:
https://youtu.be/Ofi8EGJkvXQ
Pro audio CakeWalk, video HitFilm express
Číslo akce:
Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04631
Termín konání:
27.05.2021, 15.00 - 18.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Jiří Mlnařík
Uzávěrka přihlášek: 27.05.2021
Kurzovné:
890,00 Kč
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

Jak učit život ohrožující stavy
ZŠ2 GYM
Obsah:
Mezi nejčastější témata první pomoci patří bezvědomí a krvácení. Jak tato témata předávat a na co klást při
výuce důraz? Jak co nejjednodušeji masivní krvácení namaskovat a jak ho zastavovat? V průběhu webináře si
vyrobíme maskovací těsto, namaskujeme masivní krvácení a projdeme si postup přístupu k člověku v
bezvědomí. Pracovat budeme i s videi. Využijeme Doporučení Evropské resuscitační rady.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04609
03.06.2021, 13.00 - 16.15
On-line
Ing. Pavla Švecová DiS.
Uzávěrka přihlášek: 21.05.2021
950,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Předměty výchovy / Výchova ke zdraví a zdrav.život.stylu

Video a text ve výuce první pomoci
ZŠ2 GYM
Obsah:
možnosti využití různých druhů videí a textů v (online) výuce první pomoci. První pomoc je skvělé učit prakticky
a na vlastní ruce. Někdy je ale potřeba využít i jiné možnosti. Jak motivovat žáky k práci s textem? Jak využít
video, které natočili sami žáci? A co video od učitele? K čemu všemu ho můžu použít? Tohle všechno a ještě
něco navíc se dozvíte na webináři.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04610
09.06.2021, 13.00 - 16.15
On-line
Ing. Pavla Švecová DiS.
Uzávěrka přihlášek: 28.05.2021
950,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Předměty výchovy / Výchova ke zdraví a zdrav.život.stylu

Zdravotník zotavovacích akcí
ZŠ1 ZŠ2 GYM OST
Účastníci získají základy první pomoci v rozsahu Zdravotník zotavovacích akcí dle platných předpisů, naučí se
používat svých teoretických i praktických znalostí jako zdravotníci ve školách v přírodě, lyžařských kurzech a
dalších zotavovacích akcích, seznámí se s vyhláškou 106/2001Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací
akce pro děti, v platném znění, včetně novely vyhlášky č. 422/2013 Sb.. Obdrží metodický materiál,
vypracovaný speciálně k tomuto kurzu.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:

Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 40 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
AK04674
15.06.2021, 10.00 - 13.15 15.06.2021, 13.45 - 16.15 21.06.2021, 09.00 - 13.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Františka Ertlová
Mgr. Pavel Spišák
Mgr. Eva Valkounová Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 05.06.2021
3 200,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Když zem dá hlínu: Světlo v keramice - prořezávané objekty a lampy
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ ŠD
Čekají vás tři dny intenzivní práce s keramickou hlínou. Čtvrtý den věnujeme glazování.
Hlavním letošním úkolem bude prořezávaný objekt - lampa. Sami si zvolíte, zda budete objekt modelovat z
volné ruky, nebo budete pracovat s pláty. Při vytváření se budeme soustředit na způsob modelování zpracování hmoty, přidávání hlíny, zhutňování stěny, bouchání, přípravě plátu, spojování dílů, aby objekt ustál
nejen výpal v peci, ale též dlouhodobé osazení v exteriéru. Modelování z volné ruky je vhodné pro vytváření
tvarů oblých, naopak pomocí plátů můžete vystavět tvary geometrické. Seznámíme se s možnými způsoby
prořezávání a perforování. Též se budeme věnovat úpravě povrchové struktury. Během modelování se budou
účastníci střídat na hrnčířském kruhu. Každého čeká hodina centrování a točení a další den obtáčení vlastních
výrobků. Naučíte se jednoduché způsoby, aby vaše výtvory byly jako od profesionálního hrnčíře. K práci se
budeme vracet a bude dost času na vyladění a začištění detailů.
stř 18. 8. 9.00 - 15.30, čtv 19. 8. 9.00 - 15.30, pát 20. 8. 9.00 - 15.30, pát 24. 9. 9.00 - 12.00
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 28 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
AK04204
zahájení: 18.08.2021, ukončení: 24.09.2021, 09:00 -15:30
Brno, Hybešova 15
Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová
Uzávěrka přihlášek: 16.06.2021
4 500,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353

Předměty výchovy / Výtvarná výchova

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

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
AK04152
31.05.2021, 08.30 - 12.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Blanka Hrušková
Uzávěrka přihlášek: 23.05.2021
900,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Staré a dobré výtvarné techniky – vše o vosku
ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ DDM,CVČ ŠD
Obsahem výuky jsou postupy a návody při výtvarných technikách, která již dlouhá léta obohacují tvoření.
Připomeneme si tyto metody:
•Proškrabávání – voskovka, černá tuš – škrabání špejlí
•Kreslení svíčkou – bílá svíčka, vodová barva
•Zažehlovací voskovka – nastrouhaná voskovka, žehlení přes papír
•Mačkaná vosková batika – zmačkaný voskový obrázek natřený vodovkou
•Vosková batika – kapky vosku ze svíčky přetírané po vrstvách barvou – pauzák či pergamen
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
AK04403
23.09.2021, 08.30 - 12.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Blanka Hrušková
Uzávěrka přihlášek: 17.09.2021
690,00 Kč
Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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ICT a přírodovědné obory / Matematika

Matematická gramotnost – Společné vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU)
ZŠ2 GYM
Cílem společného vzdělávání není jen podporovat a pomáhat žákům oslabeným, ale také žákům nadaným,
kteří celkově, nebo jen v některém předmětu prokazují nadprůměrné vědomosti a dovednosti a vymykají se tak
kolektivu třídy. Druhým protipólem jsou žáci, kteří vzhledem k svému handicapu nemohou zvládnout plné
pensum učiva, pracovat s některými pomůckami, rozvíjet některé oblasti vzdělávání. S oběma skupinami žáků
pracuje učitel podle IVP. Připravuje pro ně individuální obsah (rozsah učiva). Úkolem tohoto semináře je, předat
učitelům zkušenosti pro oblast společného vzdělávání, konkrétně v hodinách matematiky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
AK04148
15.09.2021, 09.00 - 15.30
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Irena Budínová Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 08.09.2021
1 200,00 Kč
Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Úvod do 3D modelování a jeho možnosti
ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ
Zvolte vhodnou platformu pro svůj 3D projekt – plánujete vizuální návrh, tisk modelu nebo 3D optimalizaci? Kurz
slouží k vytvoření obecného pohledu na 3D modelování a volbě vhodného programu pro další vlastní práci.
Rámcový obsah: •Orientace v softwaru a postupech •Základy modelování – společný základ •Export modelů ve
formě grafického výstupu (obrázek), výkresu, modelu vhodného pro 3D tiskárnu •Součástí školení jsou všechny
výchozí materiály (soubory)
Program je volně dostupný, doporučujeme nainstalovat předem.
Cílová skupina: ZŠ, SŠ, grafické obory ZUŠ
Mgr. Jiří Mlnařík:
•působí na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm jako učitel M/VT (v posledních letech pouze VT) a IT crowd
•profesně (v rámci seminářů) se věnuje 3D grafice a tvorbě multimédií
•pracuje se softwarem pro tvorbu grafiky, zvuku a videa – pro žáky vede výuku multitmédií formou přípravy a
natáčení krátkých amatérských filmů.
Číslo akce:
Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04644
Termín konání:
15.06.2021, 15.00 - 18.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Jiří Mlnařík
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 15.06.2021
890,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

ICT a přírodovědné obory / ICT

3D modelování v softwaru OpenSCAD
ZŠ2 GYM OST SOŠ VOŠ
Funkcionální tvorba modelů umožňuje matematicky definovat prostorové objekty, modifikovat a kombinovat je, a
při tom používat i nástroje obvyklé v programovacích jazycích. OpenSCAD je software, který umožňuje
vytváření složitých objektů jejich definicí v geometrickém slova smyslu a zároveň disponuje možností získané
objekty exportovat pro další použití ve vizualizačním či tiskovém 3D softwaru.
Program je volně dostupný, doporučujeme nainstalovat předem.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Mgr. Jiří Mlnařík:
•působí na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm jako učitel M/VT (v posledních letech pouze VT) a IT crowd
•profesně (v rámci seminářů) se věnuje 3D grafice a tvorbě multimédií
•pracuje se softwarem pro tvorbu grafiky, zvuku a videa – pro žáky vede výuku multitmédií formou přípravy a
natáčení krátkých amatérských filmů.
Číslo akce:
Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04645
Termín konání:
16.06.2021, 15.00 - 18.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Jiří Mlnařík
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.06.2021
890,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D._Mediální výchova 21.
století_webinář_AKREDITOVANÝ
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ GYM VOŠ
Na semináři se seznámíte s aktuálními trendy a problémy mediální výchovy v českém prostředí včetně
celospolečenského kontextu vzdělávání. Účastníci poznají různé metody a konkrétní aktivity zaměřené pro
výuku mediální výchovy zacílené na rozvoj mediální gramotnosti použitelné ve výuce na všech druzích a
stupních škol, vybrané z nich si aktivně vyzkouší.
Cílovou skupinou jsou: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé
škol a školských zařízení, asistenti pedagoga.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-46114/2020-2-145
AK04684
Termín konání:
16.06.2021, 14.00 - 18.30
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.06.2021
1 150,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

ICT a přírodovědné obory / ICT

Úvod do 3D modelování a technického kreslení v softwaru Fusion 360
ZŠ2 GYM OST SOŠ VOŠ
Základy modelování a tvorby výkresů v softwaru Fusion 360. Seminář si neklade za cíl komplexní seznámení s
problematikou, ale ponoření se do možností modelování formou jednoduchých příkladů a ukázek.
Rámcový obsah: •
Tvorba projektu • Základní modelovací postupy • Tvorba technického výkresu z 3D
modelu
• Přiřazení materiálu a vizualizace
Program je volně dostupný, doporučujeme nainstalovat předem.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Mgr. Jiří Mlnařík:
•působí na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm jako učitel M/VT (v posledních letech pouze VT) a IT crowd
•profesně (v rámci seminářů) se věnuje 3D grafice a tvorbě multimédií
•pracuje se softwarem pro tvorbu grafiky, zvuku a videa – pro žáky vede výuku multitmédií formou přípravy a
natáčení krátkých amatérských filmů.
Číslo akce:
Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04646
Termín konání:
21.06.2021, 15.00 - 18.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Jiří Mlnařík
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 21.06.2021
890,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Úvod do vizuálního 3D modelování v softwaru Blender
ZŠ1 ZŠ2 GYM OST SOŠ VOŠ
Základy modelování v softwaru Blender. Seminář si neklade za cíl komplexní seznámení s problematikou, ale
ponoření se do možností modelování formou jednoduchých příkladů a ukázek.
Rámcový obsah: •Založení projektu •Práce s okny – vlastnosti zobrazení •Volba renderovacího enginu
•Základní odelovací postupy •Symetrie a opakování •Jednoduché materiály •Světlo ve scéně •Kamera
•Rendering
Program je volně dostupný, doporučujeme nainstalovat předem.
Cílová skupina: ZŠ, SŠ
Mgr. Jiří Mlnařík:
•působí na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm jako učitel M/VT (v posledních letech pouze VT) a IT crowd
•profesně (v rámci seminářů) se věnuje 3D grafice a tvorbě multimédií •pracuje se softwarem pro tvorbu grafiky,
zvuku a videa – pro žáky vede výuku multitmédií formou přípravy a natáčení krátkých amatérských filmů.
Číslo akce:
Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04647
Termín konání:
23.06.2021, 15.00 - 18.00
Místo konání:
On-line
Lektor:
Mgr. Jiří Mlnařík
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 23.06.2021
890,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

ICT a přírodovědné obory / ICT

Čeština bez papíru
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Seminář seznámí účastníky s tím, jak využít moderních technologií v hodinách českého jazyka, a to ve všech
jeho částech: mluvnici, slohu i literatuře. Budeme proto psát, hlasovat, vytvářet testy, cvičení a myšlenkové
mapy i číst a tvořit, mluvit o využití žákovských mobilů (BYOD) i o aplikacích pro různé platformy (Windows,
iOS, Android).
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-553/2019-1-159
AK04329
Termín konání:
24.09.2021, 09.30 - 14.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Ludmila Kovaříková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 17.09.2021
780,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Prevence, podpora bezpečného prostředí / Prevence, podpora bezp. šk. prostředí

Mgr. Petr Halama_Prevence on-line aneb (jak na) třídnické hodiny
distančně.
ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Cílem tohoto semináře je seznámit pedagogy s možnostmi použití preventivních (diskusních, sdílejících,
zábavných) aktivit, které lze v on-line prostoru realizovat v rámci distanční výuky a kontaktu. Získáte praktické
návody, metody a techniky pro realizaci třídnických hodin/práci se třídou, aby Vaše třídnické hodiny byly ještě
kvalitnější a smysluplnější.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04571
15.06.2021, 13.00 - 16.15
On-line
Mgr. Petr Halama
Uzávěrka přihlášek: 15.06.2021
890,00 Kč
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

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

Mgr. Petr Halama_Adaptační kurz
ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Cílem tohoto semináře je seznámit pedagogy s možnostmi použití preventivních (diskusních, sdílejících,
zábavných) aktivit, které lze v on-line prostoru realizovat v rámci distanční výuky a kontaktu. Získáte praktické
návody, metody a techniky pro realizaci třídnických hodin/práci se třídou, aby Vaše třídnické hodiny byly ještě
kvalitnější a smysluplnější.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 3
Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
AK04569
22.06.2021, 13.00 - 16.15
On-line
Mgr. Petr Halama
Uzávěrka přihlášek: 22.06.2021
890,00 Kč
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Všeobecné obchodní podmínky pro účast na vzdělávacích akcích
Přehled obsahu:
1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět plnění
3. Přihlašování a zpracování osobních údajů
4. Cena a finanční podmínky
5. Doklad o účasti na akci
6. Změny
7. Závěrečná ustanovení
1. Všeobecná ustanovení
Vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako "podmínky") je Středisko služeb školám
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace,
se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 60555980 (dále jen jako "pořadatel").
Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi pořadatelem vzdělávací akce (dále jen jako „akce“), jejím objednatelem
a jejím účastníkem.
Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, jenž u pořadatele poptává účast na akci.
Osoba objednatele může být totožná s účastníkem.
Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované pořadatelem.
Akcí se rozumí např. studium (studium ke splnění kvalifikačních požadavků nebo studium ke splnění dalších
kvalifikačních předpokladů [1]), seminář, kurz, webinář, konference, pracovní dílna, setkání apod.
2. Předmět plnění
Pořadatel se zavazuje za úplatu poskytnout a zajistit účastníkovi účast na akci. Objednatel se zavazuje zaplatit
cenu stanovenou v podmínkách akce.
3. Přihlašování a zpracování osobních údajů
Objednatel vyplní a odešle přihlášku na akci prostřednictvím on-line formuláře, který je dostupný na webových
stránkách pořadatele (www.sssbrno.cz). Podání přihlášky objednatelem je chápáno jako podání návrhu na uzavření
smlouvy a potvrzení přihlášky pořadatel
Na všechny akce je možné se přihlásit do data uzávěrky přihlášek, nedohodnou-li se pořadatel s objednatelem jinak.
V přihlášce je nutné uvádět pravdivě všechny požadované informace – titul, jméno, příjmení, datum narození
účastníka, fakturační adresu objednatele (u samoplátců fakturační adresu účastníka) a kontaktní údaje účastníka
pro komunikaci (e-mail, telefon) – tyto informace jsou nutné z důvodu plnění předmětu závazkového vztahu
(předmětu plnění). Podáním přihlášky účastník zároveň souhlasí s tím, aby pořadatel shromažďoval a zpracovával
poskytnuté osobní údaje v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
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4. Cena a finanční podmínky
Odesláním přihlášky dle čl. 3 shora se objednatel zavazuje uhradit cenu za akci (dále jen „kurzovné“).
Úplná výše kurzovného včetně DPH je stanovena v podmínkách příslušné akce.
Kurzovné hradí objednatel na základě řádného daňového dokladu vystaveného pořadatelem.
Zruší-li pořadatel akci nebo posune-li termín zahájení akce a nedohodne-li se s objednatelem jinak, kurzovné
zaplacené objednatelem před zrušením nebo posunutím termínu zahájení akce bude objednateli vráceno.
Brání-li objednateli v účasti na akci překážka na jeho straně, může se obrátit na pořadatele s žádostí o změnu
přihlášky nebo o storno (zrušení). Tuto žádost objednatel podává pouze písemně (za písemnou formu je považován
i mail). Bezplatné storno je možné nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek. Po tomto termínu je objednatel
povinen uhradit pořadateli plnou cenu kurzovného.
Pokud se přihlášený účastník nemůže akce zúčastnit, objednatel je po dohodě s pořadatelem oprávněn vyslat na
akci jiného účastníka; v případě, že objednatel náhradníka nepošle, zaplacené kurzovné mu nebude vráceno.
Účast ve studiu nebo v jiné dlouhodobé akci lze ve výjimečných případech (zejména z vážných zdravotních nebo
osobních důvodů) na žádost účastníka ukončit i po zahájení akce. Pokud účastník požádá o vrácení kurzovného a
bude žádosti vyhověno, tak schválená vratná částka bude ponížena o administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč;
při určování výše vratné částky bude pořadatel vedle důvodů udaných účastníkem posuzovat také rozsah
příslušného studia nebo jiné dlouhodobé akce, jenž účastník před podáním své žádosti absolvoval. U mimořádných
a opravných termínů závěrečných zkoušek ve studiích uhradí účastník administrativní poplatek ve výši 2 000 Kč;
v případě, že opravná zkouška studia proběhne v termínu závěrečných zkoušek následujícího běhu studia, uhradí
účastník administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč.
Pokud objednatel nezaplatí pořadateli kurzovné řádně a včas, má pořadatel právo požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,1 % z kurzovného za každý den prodlení.
5. Doklad o účasti na akci
Po úspěšném absolvování akce, která je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, obdrží
účastník osvědčení. Podmínkou pro vystavení osvědčení je účast v rozsahu nejméně čtyř pětin časového rozsahu
akce a podpis účastníka na prezenční listině akce; právní předpisy nebo jiná závazná opatření, jimiž se musí
pořadatel řídit, mohou stanovit další požadované podmínky. Pořadatel účastníka s podmínkami pro vystavení
osvědčení seznámí nejpozději při zahájení akce. Po absolvování neakreditované akce je účastníkovi vystaveno
potvrzení o účasti.
Osvědčení nebo potvrzení o účasti vydávané pořadatelem mají digitální (elektronickou) podobu, s výjimkou
osvědčení u studií.
V případě, že účastník požaduje duplikát již dříve vydaného osvědčení nebo potvrzení o účasti, zaplatí
administrativní poplatek ve výši 100 Kč; pořadatel umožňuje vydat duplikát i v podobě analogové (listinné).
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6. Změny
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu akce při dodržení obsahové náplně tematického celku.
Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných a mimořádných důvodů odmítnout přihlášky zaslané před termínem
uzávěrky přihlášek z důvodu naplnění kapacity akce, zrušit akci, provést změnu v rozvrhu, místě a čase konání
akce a personální změnu v lektorském obsazení akce. O těchto skutečnostech pořadatel neprodleně informuje
objednatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.
Pořadatel si vyhrazuje právo řešit individuálně mimořádné situace, které v rámci smluvního vztahu nastanou.
7. Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky v plném rozsahu nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky. Právní vztahy těmito
podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
Tyto podmínky může pořadatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 2. 2021.

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

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