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Humanitní / Český jazyk

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Přehled témat:
•
čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti
•
metody práce s texty a konstruktivismus
•
výukové programy s využitím metod práce s texty
•
cíle a kritéria hodnocení
•
efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení
Cílem semináře je, aby každý účastník uměl:
•
vyjmenovat příležitosti, jak rozvíjení čtenářské gramotnosti přispívá k inkluzi
•
pojmenovat alespoň 10 dílčích čtenářských dovedností
•
pojmenovat alespoň 5 metod práce s texty
•
analyzovat praktickou ukázku směrem k rozvíjení čtenářských dovedností
•
navrhnout různá zadání úkolu pro práci s předloženým textem
•
pojmenovat další příležitosti směřující k rozvoji čtenářství
•
vytvořit nástřel konkrétní vyučovací jednotky a sdílet jej s ostatními účastníky
Prezenční, jednodenní seminář s prvky skupinového vyučování a s praktickými ukázkami včetně jejich rozborů.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK02356
15.04.2019, 09.00 - 15.30
Blansko, nám. Svobody 2
Seminář je vhodný pro šablony ZŠ a SŠ.
Mgr. Jiří Hruška
Uzávěrka přihlášek: 08.04.2019
1 350,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Aktivizační a inovativní didaktické metody výuky cizích jazyků
ZŠ1 ZŠ2 GYM
Aktivizační a inovativní seminář pro učitele cizích jazyků (angličtina, němčina). Obsahem vzdělávací akce je
získání nových dovedností a výukových metod, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude
zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce - učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a triky
do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi.
Aktivní zapojení účastníků do modelových cvičení dává možnost prožít si vše na vlastní kůži a poznat účinnost
každého cvičení. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti a následnému využití v
každodenní praxi.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK02520
Termín konání:
14.03.2019, 09.00 - 15.00 15.03.2019, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Lukáš Heřman
Uzávěrka přihlášek: 08.03.2019
Kurzovné:
2 500,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Obsah semináře:
V úvodu semináře bude účastníkům stručně prezentováno teoretické pozadí využití obrázků v hodinách. Dále si
účastníci vyzkoušejí několik praktických aktivit, které jim pomohou prezentovat gramatiku a slovní zásobu v
hodinách a dále je zábavnou formou procvičovat.
Témata výuky:
- teoretické pozadí metodiky využití obrázků
- kreslení obsahu písně a následné využití daných obrázků jako kontext pro prezentaci gramatiky
- technika spojování příběhů s obrázky určená k usnadnění zapamatování nové slovní zásoby
- kreslení frázových sloves a vytváření příběhů na základě nakreslených obrázků k upevnění znalosti slovní
zásoby
- využití obrázků k procvičování pasiva a dalších gramatických struktur
- využití obrázkových kostek.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK02538
23.04.2019, 14.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Michaela Sobotková
Uzávěrka přihlášek: 16.04.2019
600,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

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

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK02495
10.04.2019, 13.00 - 17.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Eva Čadová
Uzávěrka přihlášek: 03.04.2019
1 050,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Žáci – cizinci v české škole
ZŠ1 ZŠ2 GYM
1.Vzdělávání žáků – cizinců v kontextu české legislattivy.
2.Práce se žákem – cizincem ve vzdělávacím procesu (pedagogicko-diagnostický přístup
•
Jak strukturovat výuku pro žáka s odlišným mateřským jazykem ve škole, začlenění do české školy
(adaptační koordinátor)
•
Podpůrná opatření určeného stupně míry podpory (možnosti vytvoření PLPP, IVP – vycházející z
potenciálu žáka, jeho schopností adaptability a úrovně českého jazyka)
•
Pedagogické diagnostika (pozorování, rozhovor, testování, analýza žákova portfolia, sociální vztahy, zájmy
dítěte, postavení žáka v kolektivu, rizikové faktory, domácí příprava apod.)
•
Efektivní podpůrná opatření (metody výuky, úpravy obsahu vzdělávání, organizace výuky, pedagogická
intervence, ŠPP; hodnocení žáka
•
Výuka českého jazyka jako druhého jazyka (učební styl, nabídka metodických materiálů web,
online)
3.
Doporučení a následná péče
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
AK02464
11.04.2019, 08.00 - 15.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr.et Mgr. Eva Kovářová
Uzávěrka přihlášek: 04.04.2019
1 200,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí
ZŠ1 ZŠ2 GYM
Definice „Ohrožené dítě“ - příznaky a projevy – 2 vyučovací hodiny
Potřeby dítěte a jejich naplňování v rodině – základní psychické potřeby dítěte, význam sociálního prostředí
dítěte pro saturaci základních psychických potřeb dítěte, funkční vs. Dysfunkční rodina s důrazem na rizikové
faktory, rizikový rodič a rizikové dítě, psychická deprivace dítěte, jak ji rozpoznat – 3 vyučovací hodiny
Právní aspekty „ohroženého dítěte“ – Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, Zákon o
sociálně-právní ochraně dětí, trestněprávní úprava týrání, zneužívání a zanedbávání, právní normy upravující
oprávnění a povinnosti pedagogů ve vztahu k případu ohroženého dítěte – 1 vyučovací hodina
Monitorování ohrožených dětí – metodické doporučení - 1 vyučovací hodina
Následná péče o ohrožené děti a síť odborné pomoci – sociálně-právní ochrana dítěte, úloha zdravotnických
pracovníků, školní poradenské pracoviště, klinický psycholog, NNO – neziskové organizace – 1 vyučovací
hodina
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK02239
25.04.2019, 08.30 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 18.04.2019
1 350,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Agresivní jedinec I.
SPEC VýchZař SOŠ GYM ZŠ2
Představení vybraných příkladů bio-psycho-sociální etiologie agrese, s profilem aktivního a reaktivního agresora
s explozivní vs.implozivní dynamikou zvládání vzteku, s kauzalitou a komorbiditou intermitentní explozivní
poruchy a s amokovým syndromem. Analýza rizik, slabých a silných stránek agresora, skupinová dynamika vs.
individuální přístup zejména ve vztahu ke školnímu prostředí. Součástí semináře je i základní představení
metod depistáže, analýza rizik a základní predikce vývoje.
Na kurzu obdržíte potvrzení o účasti
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: neakreditováno 2018
AK02543
28.05.2019, 09.00 - 16.00
Brno, Hybešova 15
PhDr. Andrej Drbohlav
Uzávěrka přihlášek: 21.05.2019
1 495,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Agresivní jedinec II.
ZŠ2 GYM SOŠ SPEC VýchZař
Představení vybraných příkladů vývojových a náhlých subtypů agresivní polymorfní patologie chování a
osobnosti, se specifickými přístupy k impulzivně agresivním jedincům. Seminář poukáže na jednotlivé profily
agresivní osobnosti, spouštěcí mechanismy a výběr oběti. Dále na sociální dynamiku převážně agresivní
skupiny (například ve výchovných ústavech s léčebně patologickým režimem) a neagresivní skupiny s
individuálními či sdruženými agresory (například ve škole). Analýza rizik, slabých a silných stránek agresora,
skupinová dynamika vs. individuální přístup zejména ve vztahu k ústavnímu zařízení.
Seminář navazuje na první část ( Agresivní jedinec I ), která je podmínkou pro absolvování tohoto semináře.
Na kurzu obdržíte potvrzení o účasti
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: neakreditováno 2018
AK02544
29.05.2019, 09.00 - 16.00
Brno, Hybešova 15
PhDr. Andrej Drbohlav
Uzávěrka přihlášek: 22.05.2019
1 495,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Psychologie

Agrese a její řešení
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Obsah semináře:
Agrese je jev, který z fyziologického hlediska dovoluje růst, dosahovat cílů, rozvíjet se. Má mnoho podob a
jednou z nich je ona klasická agresivita nekonstruktivního typu – má za účel ubližovat. A to ať komunikačním či
fyzickým způsobem.
– problematické kolektivy – třídy, pedagogické sbory.
– konflikty a jejich řešení, krizové scénáře chování, kázeňské přestupky a jejich kořeny
– kriteria a fáze krize, cesta k jejich nápravě. „Kontrakt“ o nastavování pravidel, zvýšená reflexe kolektivu i
reflexe učitelského sboru. Typické a chronicky se opakující situace. Problematický rodič, možnost navázání
komunikace a angažovanosti.
– komunikace a vlastní reflexe podařených i nepodařených zvládnutí situace,
– diskuze, závěr.
V průběhu semináře budou účastníci upozorněni na rozdíly tématu vzhledem k cílovým skupinám, se kterými
pracují.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
AK02392
05.04.2019, 08.30 - 15.00
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Mgr. Jiří Halda
Uzávěrka přihlášek: 28.03.2019
1 000,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Oborové / Psychologie

Sebepoznání pro pedagogické pracovníky
MŠ ZŠ1 GYM SOŠ ZŠ2 VOŠ SPEC
Obsah semináře:
Proč je sebepoznání tak důležité při práci s druhými? Oblasti sebepoznání potřebné pro kvalitní výkon práce
pedagoga.
Čtyři komunikační typy lidí – kde jsem já a jak zacházet s ostatními typy? Jak zacházím s mocí?
- Já v očích druhých lidí a význam zpětné vazby. Spouštěče mého neprofesionálního chování (a co proti
nim).
- Co (ne)dělám pro to, aby mě učitelské povolání těšilo i po létech?
- A co dále? Můj plán dalšího rozvoje.
Cíl semináře:
Přesvědčit o tom, že sebepoznání je důležitá součást výkonu pedagogických profesí.
Pomoci zmapovat silné a slabší momenty vlastního výkonu učitelské profese.
Zreflektovat vlastní osobnostní typ. Přinést praktická doporučení pro jednání s lidmi odlišného typu.
Podpořit uvědomění významu vzájemného poskytování zpětné vazby. Vybavit dovedností profesionálně
poskytnout i přijmout zpětnou vazbu. Inspirovat stran možností prevence syndromu.
Mgr.Jakub Šindler - metodik vzdělávání, trenér, osobní a profesní kouč.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
AK02517
08.04.2019, 09.00 - 15.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Jakub Šindler
Uzávěrka přihlášek: 01.04.2019
1 340,00 Kč
Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Oborové / Psychologie

Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti
SOŠ GYM ZŠ2 ZŠ1 MŠ
1. den – 8 h
- Pokud chci rozumět rodičům a žákům, musím porozumět nejdříve sobě!
- Práce s vlastní agresivitou a poznání své vrozené dispozice AG.
- Sebenáhled na intelekt, charakter, schopnosti a temperament.
- Výcvik zátěže v komunikaci, řešení problémů
- Praktické sebepoznání, sebereflexe.
- Stress v řízení, prevence syndromu vyhoření
- Zákonitosti úspěchu, prezentační dovednosti
2. den – 8 h
- Úspěch pedagoga v praxi je určen jeho schopností komunikovat
- Chyby v jednání učitele, tempo, dynamika, intolerance
- Nekritičnost, chybějící zpětná vazba
- Jednání s rodinou, neschopnost „sugestivně“ ovlivnit
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01798
26.04.2019 - 27.04.2019, 09.00 - 16.03
Brno, Hybešova 15
PhDr. Lidmila Pekařová
Uzávěrka přihlášek: 19.04.2019
2 900,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / Psychologie

Rodina a škola
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD
Úspěšná komunikace mezi rodinou a školou má vliv na vzdělávání dětí a žáků a v mnoha ohledech
pedagogům usnadňuje jejich práci. Tento seminář nabízí nové poznatky o formách interakce rodiny a školy,
přehled o typech rodin a modelech rodinné výchovy, osvojení komunikačních dovednosti v oblasti navázání
spolupráce školy s rodiči, nácvik optimálních způsobů komunikace.
Dalšími tématy tohoto semináře jsou: možnosti vtažení rodičů do života školy, komunikace s rodiči
problémových dětí, formy komunikace.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK02528
Termín konání:
15.10.2019, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 08.10.2019
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / 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. Typografie.
• Textový editor, práce s textem – nastavení vzhledu stránky – orientace stránky, sloupce, konce stránky a
oddílů, aj. Hromadná korespondence, práce s tabulkou, vkládání objektů – vytvoření, úpravy a formátování
WordArtu, rovnic, grafů a jiných objektů. Práce s tabulkou, Vkládání objektů, Makra.
• Tabulkový kalkulátor - zápis údajů do tabulky, úprava vzhledu tabulky, základní výpočty, grafy aj.
• Spojení textu a tabulky
• Publikování
• Praktická cvičení.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
AK02449
zahájení: 02.05.2019, ukončení: 30.05.2019, 14:00 -17:15
Brno, Hybešova 15
Rozděleno do 4 termínů: 2.5, 9.5, 23.5, 30.5.2019
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 25.04.2019
2 250,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Google+ nové formy, online komunikace
ZŠ1 ZŠ2 OST SOŠ
V semináři si účastníci otestují různé formy komunikace pomocí chatu, telefonování bez pevné linky a mobilu,
naučí se zakládat videohovory s ostatními, pracovat online na společeném projektu a vysílat tyto záznamy
přímo do internetu.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK02478
25.04.2019, 14.00 - 18.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Pavel Hodál
Uzávěrka přihlášek: 18.04.2019
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Kreativní tvorba pro učitele všech aprobací
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
• Současné možnosti vytváření jednoduchých výukových materiálů a testů. Ukázky hotových materiálů určených
pro práci se žákem – procvičování, upevňování učiva, zpětná vazba, didaktická hra. Materiály vytvářené
učitelem pro současnou moderní výuku (interaktivní tabule, dotyková zařízení, využití internetu).
• Metodika tvorby materiálů a testů pro klasická, mobilní a dotyková zařízení. Rozdíly v požadavcích na výukový
materiál – interaktivní cvičení. Zásady tvorby materiálů, zásady tvorby testů. Využití při výuce nebo pro domácí
procvičování.
• Tvorba výukových materiálů a interaktivních cvičení pomocí online prostředí.
• Zpětná vazba a testování pomocí online aplikací
• Tvorba didaktických her a aplikací pomocí nástrojů LearningApps.
• Nástroje sdílení a spolupráce (blog, glog, nástěnky – Linoit, Pinterest)
• Praktické cvičení: tvorba výukových materiálů, testů, křížovek a cvičení v jednotlivých předvedených
aplikacích.

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

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-11018/2016-1-370
AK02452
26.04.2019, 11.30 - 14.45 03.05.2019, 11.30 - 14.45
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 09.05.2019
1 500,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Mediální výchova – podpora kritického myšlení
ZŠ2 GYM SOŠ
V semináři se seznámíte s metodami ověřování informací, vyzkoušíte si konkrétní metodiky využitelné v rámci
mediální výchovy zaměřené na dezinformace a jejich analyzování.
Dále se seznámíte s možnostmi zapojení mediální výchovy napříč předměty a s širokou nabídkou materiálů a
programů pro podporu kritického myšlení v rámci mediální výchovy.

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

Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
AK02476
09.05.2019, 14.00 - 18.15 23.05.2019, 14.00 - 18.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Pavel Hodál
Uzávěrka přihlášek: 09.05.2019
1 650,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Moderní technologie ve výuce
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
• Současné trendy ve výuce a vzdělávání.
• Moderní didaktické pomůcky a jejich využití (interaktivní zařízení, mobilní interaktivní zařízení, hlasovací
systémy, zařízení pro měření, výukové stavebnice). Virtuální systémy.
• Softwarové řešení – programy pro řízení výuky, didaktické počítačové programy, didaktické hry.
• Informační zdroje, internetové portály pro vzdělávání.
• Využití v různých předmětech a fázích výuky.
• Možnosti pokročilého využití internetu ve vzdělávání.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
AK02451
15.05.2019, 12.00 - 16.15 22.05.2019, 12.00 - 16.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 07.05.2019
1 650,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Webové aplikace ve školním prostředí
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití webových aplikací. Získají
přehled dostupných webových aplikací a inspiraci pro jejich využití ve své práci. Seznámí se s vhodnými
metodami a nástroje pro bezpečné ukládání, zálohování a sdílení dat na internetu.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT-1128/2018-1-152
AK02481
30.05.2019, 14.00 - 18.15 06.06.2019, 14.00 - 18.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Pavel Hodál
Uzávěrka přihlášek: 23.05.2019
1 650,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

MS Word – pro mírně pokročilé
SOŠ
MS Word – pro mírně pokročilé
MS Word – pro mírně pokročilé
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: v přípravě únor 2019
AK02542
30.10.2019, 08.00 - 16.00
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizaceTyršova 479, 684 01 Sla
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 15.10.2019
V přípravě
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Zdravotnictví

Zdravotník zotavovacích akcí
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař
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.
Termíny: 15.3. 14:00-17:15, 16.3. 8:30-15:00, 19.3. 8:30-17:00, 20.3. 8:30-17:00, 22.3. 8:30-16:00
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 40 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK02312
zahájení: 15.03.2019, ukončení: 22.03.2019, 14:00 -17:15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Františka Ertlová
Uzávěrka přihlášek: 28.02.2019
3 200,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Oborové / Zdravotnictví

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky –
doškolovací kurz
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Cílem kurzu je seznámit účastníky s novinkami v oblasti poskytování první pomoci. Je určeno všem, kteří prošli
základním proškolením v této oblasti.
Školení konkrétně nabízí upevnění stávajících znalostí a dovedností v oblasti poskytování první pomoci,
doplnění znalostí, provádění praktických ukázek poskytování první pomoci, prevence a předcházení úrazům,
plnění školní lékárničky – vybavení (lékárnička na školní akce, vybavenost ve škole).
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK02512
Termín konání:
28.08.2019, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Jana Šerháková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 21.08.2019
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Nordic Walking
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Cílem semináře je předat teoretické i praktické znalosti techniky chůze s holemi, které mohou pedagogové
využít při hodinách TV,k rozvoji budování vztahů mezi žáky, budování pozitivního klimatu v dětských kolektivech
při společné aktivitě. Účastníci si osvojí pojem Nordic Walking, seznámí se s používanými základními pojmy, se
správnou motorikou těla z pohledu fyzického vývoje, zvýší si pravidelným cvičením tohoto typu fyzickou
kondici, zlepší držení těla, zpevní pohybový systém,zredukují hmotnost, pozitivně ovlivní psychiku a tím lépe
mohou zvládat každodenní stres.
Seminář si klade za cíl: proškolit v NW pedagogy ZŠ a SŠ, rozšířit pedagogické kompetence, ukázat možnosti
využití této aktivity v přírodě, která je finančně nenáročná, lze ji vykonávat v kterékoliv roční době, může
obohatit práci s dětmi nejen v povinné školní výuce, ale i v mimoškolních a volnočasových aktivitách.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK02335
Termín konání:
25.04.2019, 13.30 - 18.04
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Zdenka Šardová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 18.04.2019
700,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Polytechnická výchova

Polytechnická výchova na základní škole z pohledu praktických
zkušeností
ZŠ1 ZŠ2 GYM
Cílem tohoto semináře je předat účastníkům vhled do výuky polytechnické výchovy, konkrétně informace o
pojetí polytechnické výchovy na základních školách, zaměření polytechnické výchovy na individuální rozvoj
žáka a jeho reálné potřeby pro praxi, metodickou podporu pro motivaci žáků k orientaci na oblast technického a
přírodovědného vzdělávání.
Seminář nabízí příklady aplikace pracovních a technických činností ve výuce a náměty pro koncepční podporu
badatelsky orientovaného vyučování v mezipředmětových vztazích na ZŠ.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
AK02526
Termín konání:
16.05.2019, 08.30 - 14.30
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Jiří Beran
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 30.04.2019
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Polytechnická výchova

Polytechnická výchova na základní škole z pohledu praktických
zkušeností
ZŠ1 ZŠ2 GYM
Rozsah a náplň polytechnické výchovy na základní škole
•pojetí polytechnické výchovy na ZŠ (předpoklady – dokumenty – realizace),
•mezipředmětových vztahů (pojítka: badatelství, projektové aktivity),
•věda a technika pro praxi (aktivity – znalosti – dovednosti – kompetence).
Pracovní činnosti a technické činnosti
•teoretické poznatky, ověření vlastností, zkušenost, aplikace,
•schopnosti, dovedností – materiály, nástroje, technologie – kompetence – aplikace v praxi.
Polytechnická výchova – od stavebnice ke konceptu hledání řešení bez návodu
•uplatnění poznatků v praxi (běžný život, seberealizace, školní vzdělávání)
•schopnost tvorby modelových řešení / vize – plán – hledání cest a nástrojů
Průvodce kroky badatelského postupu
•modelové cvičení se zaměřením badatelsky zaměřené vyučování aj.
Diskuze: hodnocení, sdílení zkušeností a inspirativních příkladů.
Účastníci získají mimo jiné informace o pojetí polytechnické výchovy na základních školách, o inspirativních
případech aplikace pracovních a technických činností ve výuce a náměty pro koncepční podporu badatelsky
orientovaného vyučování v mezipředmětových vztazích.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
AK02537
Termín konání:
23.05.2019, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Jiří Beran
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.05.2019
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Práce s třídním klimatem – kratší verze
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Obsah semináře:
1. Seznámení s jednotlivými pojmy týkajícími se problematiky šikany:
- šikana x škádlení
- trojrozměrný pohled – kazuistiky
.
2. Seznámení se s vlastní prací ve třídě:
- interaktivní techniky
- diagnostika třídy (prostřednictvím kazuistik)
Cílem semináře je seznámení a ukázka toho, co vše tato problematika v praxi dokáže. Důležité je, aby
pedagogický sbor z hlediska řešení šikany byl jednotný a důsledný. K tomu je potřeba několik základních
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
AK02394
Termín konání:
09.04.2019, 08.30 - 15.00
Místo konání:
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Lektor:
Mgr. Helena Adamusová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 01.04.2019
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Učitel a jeho spolupráce s rodiči
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Cílem je získat základní teoretické informace k problematice spolupráce s rodiči žáků, hlavně jak komunikovat s
rodiči, aneb s čím by měl učitel počítat - pasivita, agrese, asertivita. Účastník během semináře sdílí svoje
komunikační postupy a porovnává je s ostatními, analyzuje a reflektuje svoji komunikaci s rodiči, vyzkouší
postupy využitelné při komunikaci s rodiči.
ZDARMA. Hrazeno z projektu AT-CZ BIG.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK02558
12.04.2019, 08.30 - 14.30
Blansko, nám. Svobody 2
PhDr. Libor Kyncl
Uzávěrka přihlášek: 05.04.2019
Zdarma
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Jsme na jedné lodi
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Nedostačující komunikace je základem mnoha problémů, na všech úrovních vztahů. Stejně je tomu tak i v
komunikaci s rodiči našich žáků. Účastnící tohoto semináře budou seznámeni s tím, jak aktivně naslouchat
potřebám rodičů, jak volit vhodnou strategii jednání a předcházet tak konfliktům, jak čelit neoprávněnému tlaku
rodičů.
Projdeme těmito tématy: problematika komunikace, důležitost komunikace s rodiči v běžném vyučovacím
procesu, zapojení ve školních radách, předcházení konfliktním situacím ve školním prostředí, agresivita –
asertivita, fyziologické a psychologické projevy zlosti, typologie osobnosti.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK02510
Termín konání:
25.04.2019, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
RNDr. Marcela Vrbová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 18.01.2019
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Školní klima a třídní klima
SOŠ
Blok 1 (8 hod.) -Školní klima
•
Školní klima a faktory, které ho ovlivňují
•
Jak podporovat vhodné školní klima
•
Proč žáci zlobí? (příčiny nevhodného chování)
•
Měření klimatu školy, analýza a interpretace výsledků a další
Blok 2 (8 hod.) -Třídní klima
1. Třídní klima a jeho složky
2. Jak cíleně působit na vhodné klima ve třídě
Měření klimatu ve třídě (MCI a CES) a interpretace výsledků a další
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK02296
15.05.2019 - 22.05.2019, 09.00 - 16.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 09.05.2019
1 950,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Aktivní učitel – tipy a triky
ZŠ1 ZŠ2 GYM
Co vše nabízí náš seminář glosující aktivitu učitelů? Přináší náměty k oživení výuky, motivaci, nabízí mnoho
ověřených příkladů u praxe, podporuje vzájemné sdílení nápadů, přináší impulsy k odvrácení syndromu
vyhoření, zvyšuje počítačovou gramotnost učitelů.
Tato vzdělávací akce je zaměřena na rozvoj praktických dovedností při výuce – účastníkům budou
prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi.
Číslo akce:
Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK02527
Termín konání:
23.10.2019, 13.00 - 16.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Lukáš Heřman
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.10.2019
850,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ ŠJ
Vzdělávacím programem „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ získává jeho absolvent znalosti a
dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany
zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.
Absolvováním tohoto akreditovaného vzdělávacího programu splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak
ukládá § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT, je
organizován ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na
vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium.
Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů,
zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program je v souladu se Standardy studia
pro ředitele škol a školských zařízení.
Číslo akce:
Rozsah hodin 120 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK02199
Termín konání:
zahájení: 02.04.2019, ukončení: 05.12.2019
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Tým lektorů
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 12.03.2019
11 500,00 Kč
Kontaktní osoba:
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Provoz a řízení

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019-2020
ŠJ
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ OST VýchZař
Vzdělávacím programem „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ získává jeho absolvent znalosti a
dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany
zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.
Absolvováním tohoto akreditovaného vzdělávacího programu splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak
ukládá § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT, je
organizován ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na
vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium.
Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů,
zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program je v souladu se Standardy studia
pro ředitele škol a školských zařízení.
Číslo akce:
Rozsah hodin 120 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK02566
Termín konání:
zahájení: 17.10.2019, ukončení: 03.04.2020
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Tým lektorů
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 17.09.2019
V přípravě
Kontaktní osoba:
Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
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Provoz a řízení

Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař
Pravidelné školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP a PO.

ŠD PPP ŠJ OST

Školení BOZP je určeno pro vedoucí pracovníky všech typů škol.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: neakreditováno
AK02548
27.03.2019, 09.00 - 13.00
Znojmo, Jana Palacha 11
Ing. Josef Škoda
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2019
850,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Provoz a řízení

Kontrolní systém ve školství I.
SPEC VOŠ SOŠ GYM ZUŠ ZŠ2 ZŠ1 MŠ
Obsah semináře:
Význam a účel kontroly ve školství.
Kontrolní činnost na úseku PEÚ (kontrolní činnost na úseku hospodaření školy).
Kontrolní činnost ředitele.
-§ 164 školského zákona (z. 561/2004 Sb.) – kontrola práce pedagogických pracovníků a ostatních
zaměstnanců školy.
-§ 165 - Podmínky organizace a provozu školy. Práva a povinnosti v oblasti státní správy.§ 160 – 163 - Použití
finančních prostředků – účelnost. Rozbor hospodaření. Plány a zápisy z kontrol a hospitačních činností.
Poruchy vnitřního kontrolního systému, povinnost přijetí opatření k nápravě.
Finanční kontrola ve školství.
-Zodpovědnost příkazce operace.
-Funkce příkazce operace - pravomoc a kontrolní činnost v oblastech dle Org. řádu na zást. řed. a další
zaměstnance dle prac. zařazení.Kontrola předběžná, průběžná, následná.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK02245
11.04.2019, 08.00 - 12.00
Hodonín, Horní Valy 2
JUDr. Zuzana Machalová
Uzávěrka přihlášek: 04.04.2019
790,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení

Kontrolní systém ve školství I.
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC
Obsah semináře:
Význam a účel kontroly ve školství.
Kontrolní činnost na úseku PEÚ (kontrolní činnost na úseku hospodaření školy).
Kontrolní činnost ředitele.
-§ 164 školského zákona (z. 561/2004 Sb.) – kontrola práce pedagogických pracovníků a ostatních
zaměstnanců školy.
-§ 165 - Podmínky organizace a provozu školy. Práva a povinnosti v oblasti státní správy.§ 160 – 163 - Použití
finančních prostředků – účelnost. Rozbor hospodaření. Plány a zápisy z kontrol a hospitačních činností.
Poruchy vnitřního kontrolního systému, povinnost přijetí opatření k nápravě.
Finanční kontrola ve školství.
-Zodpovědnost příkazce operace.
-Funkce příkazce operace - pravomoc a kontrolní činnost v oblastech dle Org. řádu na zást. řed. a další
zaměstnance dle prac. zařazení.Kontrola předběžná, průběžná, následná.

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

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK02471
25.04.2019, 09.00 - 14.00
Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Bc. Lenka Vídeňská
Uzávěrka přihlášek: 18.04.2019
850,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Provoz a řízení

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC OST
Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se finanční kontroly v
příspěvkové organizaci a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi.
Obsah semináře: 1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly 2. Předběžná řídící kontrola 3. Průběžná a
následná řídící kontrola 4. Vyhodnocování rizik 5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost 6. Časté nedostatky ve
vnitřní kontrole 7. Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK02443
Termín konání:
29.04.2019, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Ing. Petr Sikora
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 22.04.2019
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Hospitace v praxi ředitele školy
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Hospitace ředitelů škol jsou vnímány jako kontrolní nástroj pedagogické práce, ale mají mnohem širší rozsah.
Pro vedení škol mohou sloužit k rozvoji personální práce, diagnostiky vzdělávacích potřeb učitelů, diagnostiky
efektivity dalšího vzdělávání učitelů, sebereflexe a seberozvoje učitele.
V průběhu semináře se účastníci seznámí s možným tematickým zaměřením hospitací, jak vést pohospitační
rozhovor a jak využít poznatky z hospitací při řízení školy. Získají informace o možnostech vzájemných
hospitací pedagogů a vytvoření hospitačních týmů. Účastníci si budou moci prohlédnout vzory záznamových
archů z hospitací a naučí se zpracovat vlastní záznam z hospitace s ohledem na specifika školy.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK02529
Termín konání:
30.09.2019, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Uzávěrka přihlášek: 23.09.2019
Kurzovné:
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Kvalifikační studia

Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
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.
Za závazné přihlášení do 30. 6. 2019 poskyteneme kurzovné se slevou 1 000 Kč.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 255 Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01887
zahájení: 04.10.2019, ukončení: 22.01.2021
Brno, Hybešova 15
tým zkušených lektorů
Uzávěrka přihlášek: 31.08.2019
19 000,00 Kč
Mgr. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel. 543426026

Kvalifikační studia

Studium pro školní metodiky prevence
GYM ZŠ2 SOŠ ZŠ1
Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika
prevence. Je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace
pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně
nežádoucích jevů.
Studijní program je rozdělen do tří semestrů, z toho je 200 hodin přímé výuky prezenční formou a 50 hodin
praxe formou jednodenních stáží.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy
magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)
zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Číslo akce:
Rozsah hodin 250 Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK02144
Termín konání:
zahájení: 29.03.2019, ukončení: 28.02.2020
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
lektorský tým: Mgr. Renata Ježková, Mgr. Helena Adamusová, Mgr. Monika Fojtách
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 31.01.2019
18 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Zdravý životní styl / Prevence

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VýchZař
Obsah semináře:
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.
Školení v rozsahu 20 hodin je složeno z části teoretické a z praktického výcviku. Kurz tvoří 15 témat, např.
zabezpečení místa nehody, transport raněného, kontrola životních funkcí, bezvědomí a stabilizovaná poloha,
zraněný s dýchacími obtížemi, srdeční zástava, postižený se srdečním záchvatem, vážnější spáleniny,
krvácející rány, šok, poranění pohybového aparátu, záchvatové stavy, cizí tělesa (ucho, nos, oko) v ráně
apod.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 20 Číslo akreditace: MSMT-1128/2018-1-152
AK02287
03.04.2019, 08.00 - 16.00 04.04.2019, 08.00 - 16.00
Hodonín, Horní Valy 2
Božena Miklósyová
Uzávěrka přihlášek: 27.03.2019
2 100,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Umění a kultura / Kulturní povědomí

Brno jako centrum moderní výtvarné kultury (exkurze do terénu)
ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ SOŠ DDM,CVČ ŠD
Přijďte načerpat kulturní povědomí o výtvarné kultuře ve městě Brně. V 19. a 20. století bylo Brno jedním z
důležitých průmyslových měst a stalo se také centrem moderní výtvarné kultury. Kde se můžeme setkat s jejími
projevy a v čem spočívá jejich význam? Čím je zajímavá současná výtvarná tvorba v Brně?
Po úvodu do tématu vyrazíme za poznáním do těchto míst:
Areál brněnského výstaviště, architektura Masarykovy čtvrti, mimo jiné Reissigova vila, vila Stiassny a s ní
spojené Metodické centrum moderní architektury.
Poznáme souvislosti moderní a současné architektury a sochařství v centru Brna.
Tovární Brno a jeho rekonverze – současný stav areálů Mosilany a Vlněny, Vaňkovka a Fait Gallery.
Uděláme si krátkou přestávku na oběd.
S sebou: doporučujeme vzít si blok na poznámky a psací potřeby.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: v příprava prosinec 2018
AK02437
15.05.2019, 08.30 - 16.00
Brno a okolí
PhDr. Aleš Filip PhD.
Uzávěrka přihlášek: 03.05.2019
1 100,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

- 27 -

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

Datum nar.

Příjmení, jméno, titul

Podpis účastníka

1
2

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

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

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

Hybešova 15, Brno 602 00

www.sssbrno.cz
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