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Humanitní / Český jazyk

Čeština bez papíru
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Inspirativní seminář pro vyučující českého jazyka. Návod, jak udělat žákům hodiny pestřejší, přitáhnout k učení
a motivovat k další práci.
Seminář je o využití, dětem tak blízkých, moderních technologií v hodinách českého jazyka, a to ve všech jeho
částech – mluvnici, slohu i literatuře. Učitelé se vžijí do role žáků a sami budou psát, hlasovat, vytvářet testy,
cvičení a myšlenkové mapy i číst a tvořit, mluvit o využití žákovských mobilů, o aplikacích pro různé platformy
(Windows, iOS, Android). Moderní technologie nemusí být protivník učitele, ale jeho spojenec na cestě učení
dětí.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-1412/2016-1-156
AK01818
Termín konání:
21.05.2018, 14.00 - 18.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Ludmila Kovaříková
Uzávěrka přihlášek: 14.05.2018
Kurzovné:
800,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Humanitní / Český jazyk

Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov
ZŠ1
Cílem praktického semináře je nabídnout aktivizující metody a postupy, které vedou žáka ke zlepšení čtení a
k pochopení textu.
Seznámíme se s metodami vedoucími k porozumění významu slov, s metodickými postupy při výuce
vyjmenovaných slov vycházející z pochopení významu a stavby slov, dozvíme se, jak na výuku příbuzných slov,
jaké postupy použít pro správné čtení a psaní.
Číslo akce:
Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK01915
Termín konání:
30.10.2018, 14.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 23.09.2018
850,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně
pokročilé
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
V intenzivním kurzu účastníci prohloubí své komunikativní schopnosti a rozšíří aktivní slovní zásobu s cílem se
co nejvíce přiblížit vyšší jazykové úrovni. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá „středně pokročilí“
– podle evropského referenční rámce B1. Rozsah: 35 vyučovacích hodin intenzivní výuky AJ s rodilým mluvčím.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 35 Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK01880
20.08.2018 - 24.08.2018, 09.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
Lee Clayton Elsheimer
Uzávěrka přihlášek: 18.06.2018
3 500,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Přírodovědné / Chemie

Využití tabletu ve výuce chemie
ZŠ2
Seminář je zaměřen pro uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy výuky chemie s využitím dotykových
technologií a online zdrojů.
• Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku chemie přehled software a on-line
aplikací k výkladu, opakování a procvičování učiva
• Audiovizuální pomůcky pro výuku chemie
• Komentované ukázky aplikace didaktických a metodických nástrojů a postupů v chemii
• Využití ICT při školních chemických experimentech a bádání v terénu
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-16403/2015-1-557
AK01748
06.06.2018, 14.45 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 30.05.2018
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Přírodovědné / Přírodověda, Biologie

V přírodopise a environmentální výchově v lavicích nesedíme
ZŠ2
Cílem semináře je poskytnout vyučujícím přírodopisu na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých
gymnázií příklady netradičních způsobů výuky, námětů her a motivačních technik, které by pomohly zatraktivnit
výuku. Pro koordinátory environmentální výchovy nabízí atraktivní způsoby realizace environmentální výchovy
ve výuce i v životě školy mimo výuku.
Obsah:
1. Emoční zralost mozku žáků 2. stupně, motivace
2. Učení není mučení – učení zážitkem
3. Žáci jako spolutvůrci vyučovací hodiny
4. Podpora výuky
5. Jak nebýt na vše sám
6. Přírodopis a environmentální výchova
7. Evaluace
Prezenční seminář s praktickými ukázkami
určeno pro vyučující 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a koordinátorům
environmentální výchovy
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK01900
Termín konání:
28.05.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Zuzana Kruťová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 21.05.2018
950,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění
potíží
MŠ ZŠ1
Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ, přípravných tříd a 1.st. ZŠ je zaměřený na otázky týkající se rozvoje
hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží
spojených se psaním.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblasti grafomotorické a
vizuomotorické, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start v 1. ročníku ZŠ a jež jsou výstupními
standardy pro MŠ v rozvoji předškoláka.
Seminář vede zkušená lektorka Mgr. Lenka Bínová.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK01610
Termín konání:
31.05.2018, 08.00 - 14.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 23.05.2018
Kurzovné:
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Jste asistent pedagoga? Pracujete s dítětem s ADHD, ADD? Víte určitě,
jak na to?
MŠ ZŠ1 ZŠ2
Cílem semináře je pomoci asistentům pedagoga lépe se orientovat v problematice specifických poruch
chování. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou,
jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPCH. Probrána
bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD, zásady práce s těmito dětmi z pozice asistenta
pedagoga.
Seminář vhodný jak pro nové, tak stávající asistenty pedagoga.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK01973
10.09.2018, 08.30 - 15.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 03.09.2018
1 200,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Školní metodik prevence na škole
ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ SOŠ SPEC
Seminář nabízí informace týkající se funkce školního metodika prevence.Konkrétně objasní základní pojmy,
úkoly této funkce, jak sestavit minimálně preventivní program.
Seznámíme se s problémovými situacemi, které mohou ve škole vznikat, jak je řešit, podíváme se na legislativu,
která pomáhá v řešení sociálně nežádoucích jevů.
Číslo akce:
Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01907
Termín konání:
24.09.2018, 09.00 - 13.30
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Helena Adamusová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 17.09.2018
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách
ZŠ
MŠ
Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy SPU – dysgrafie, dysortografie, dyslexie, popř.
dyskalkulie, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy, stupni . Dále budou
seznámení s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti, popř. rozvoje SPU.
Seminář se zabývá vztahem rozvoje jednotlivých percepcí a SPU.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK01905
01.10.2018, 13.30 - 17.30
Znojmo, Jana Palacha 11
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 23.09.2018
900,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Psychologie

Poruchy osobnosti III
OST
Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie behaviorálně patologických jevů od raného dětství, která
mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcismu a řady
dalších poruch v oblasti struktury osobnosti, chování , emocí a charakteru.
Poukáže na úsilí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces, resocializaci a terapii.
Představí jednotlivé formy poruch osobnosti v příkladech.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01921
Termín konání:
22.05.2018, 09.00 - 14.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
PhDr. Andrej Drbohlav
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 10.05.2018
1 500,00 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348

Oborové / Psychologie

Poruchy osobnosti IV
OST
Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie behaviorálně patologických jevů od raného dětství, která
mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcismu a řady
dalších poruch v oblasti struktury osobnosti, chování , emocí a charakteru.
Poukáže na úsilí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces, resocializaci a terapii.
Představí jednotlivé formy poruch osobnosti v příkladech.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01922
Termín konání:
23.05.2018, 09.00 - 14.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
PhDr. Andrej Drbohlav
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 10.05.2018
1 500,00 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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Oborové / Psychologie

Obtížné rozhovory
ZŠ1 ZŠ2
Lektor Mgr. Pavel Opravil přiváží do Znojma další zajímavé téma, které se týká vedení obtížných rozhovorů ve
školách.Objasní účastníkům semináře způsoby komunikace s neadekvátně reagujícími rodiči, vysvětlí, jak
sdělovat rodičům i žákům nepříjemné informace a jak se chovat a nenechat vyprovokovat k nežádoucím
reakcím.
Seminář je určen učitelům 1. a 2.stupně ZŠ, vychovatelům, kteří řeší dnes a denně nepříjemné situace a
rozhovory s žáky a rodiči.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01660
Termín konání:
28.05.2018, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Karel Opravil
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 18.05.2018
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / ICT

Bakaláři – správa systému - Úvazky - příprava úvazků na nový školní rok
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
akce pro správce systému Bakaláři - Úvazky - příprava úvazků na nový školní rok
Příprava ve společném prostředí, vytvoření úvazků pro nový školní rok, kontrola cyklů a jejich případná oprava,
úprava počtu hodin jednotlivých vyučujících, tvorba nových tříd a skupin a nastavení jejich disjinktnosti, tvorba
úvazků, spojení úvazků, přidělení skupin, počtu hodin v jednotlivých cyklech, kontroly přidělení předmětů a tisky
úvazků.
Číslo akce:
Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01966
Termín konání:
30.05.2018, 14.00 - 17.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Lubomír Pajtina
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 29.05.2018
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Oborové / ICT

Bakaláři – správa systému - Tvorba rozvrhu
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
akce pro správce systému Bakaláři - Tvorba rozvrhu
Přenos úvazků do rozvrhu, konfigurace nastavení rozvrhu, práce s lístky, spojení současně nasazovaných
skupin, vytvoření dvouhodin, nasazování lístků, posloupnost nasazování, využití tipu pro nasazení. Příprava
automatického generování, jeho přednastavení a jak ho využívat. Tisky rozvrhů, různá nastavení, uložení
rozvrhu v různých verzích, zveřejnění na webu.
Číslo akce:
Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01967
Termín konání:
06.06.2018, 14.00 - 17.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Lubomír Pajtina
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 05.06.2018
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Oborové / ICT

Bakaláři – správa systému - Přechod Bakalářů na nový školní rok
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
akce pro správce systému Bakaláři - Přechod Bakalářů na nový školní rok
Potřebné kroky a postup, jak přejít na nový školní rok. Přesun odešlých žáků v aktuálním roce do databáze
absolventů, tvorba nových tříd a úvazků (pokud už jsou vytvořeny, přesunou se automaticky), nastavení
vlastností tříd, zápis nových žáků, postup při přesunu "propadlíků", příprava dalšího roku.
Číslo akce:
Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01968
Termín konání:
13.06.2018, 14.00 - 17.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Lubomír Pajtina
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 12.06.2018
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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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.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01844
28.08.2018, 09.00 - 13.00
Znojmo, Jana Palacha 11
Božena Miklósyová
Uzávěrka přihlášek: 21.08.2018
750,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Poznej sám sebe
MŠ ZŠ1 ZŠ2
Přinášíme další seminář k tématu profesního a osobnostně-sociálního rozvoje učitele s 16ti hodinovou časovou
dotací.
Obsah této vzdělávací akce vychází vstříc požadavkům šablon.
Seminář je zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních
dovedností a rozvoj sebereflexe pedagogů.Nabízí náčrt základních prvků emoční inteligence, seznamuje s
projevy stresu, jeho vzniku a zvládání nastálých stresových situací.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK01638
Termín konání:
24.05.2018, 09.00 - 15.00 25.05.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Juliana Gardošová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 13.05.2018
2 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Umění a kultura / Taneční a pohybová výchova

Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk
ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD OST
Cílem tohoto semináře je ukázat tvůrčí přístup k taneční výchově, který otevírá tvořivost a muzikálnost dětí,
schopnost vzájemně spolupracovat a do hloubky porozumět pohybovým principům. Navazuje na tradici
českého výrazového tance v pedagogice dětí.
Obsahovou náplň semináře tvoří témata: hudební výchova, improvizace a drobné taneční hry a formy,
pohybová průprava v prostoru a na místě, seznámení s nejnovější vydanou metodikou.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK01903
Termín konání:
26.09.2018, 09.15 - 15.15
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Lenka Švandová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 19.09.2018
1 200,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Umění a kultura / Taneční a pohybová výchova

Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk
ZŠ1 OST ZUŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD
Cílem tohoto semináře je tvůrčí přístup v taneční výchově, který otevírá tvořivost a muzikálnost dětí, schopnost
vzájemně spolupracovat a do hloubky porozumět pohybovým principům. Navazuje na tradici českého
výrazového tance v pedagogice dětí. Budeme se zabývat pohybovou průpravou v prostoru a na místě, hudební
výchovou, improvizací a naučíme se drobné taneční hry a formy.
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí na tanec.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK01864
06.10.2018, 09.00 - 16.30
Brno, Hybešova 15
Lenka Švandová
Uzávěrka přihlášek: 26.09.2018
1 100,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Jak efektivně používat metody aktivního učení?
ZŠ1 ZŠ2
Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák
aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací
jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je
konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje)
sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si
významu – reflexe (dále jen E-U-R).
Akce je hrazena z rozpočtu projektu BIG, ATCZ5.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01711
04.06.2018, 09.00 - 16.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jiří Hruška
Uzávěrka přihlášek: 28.05.2018
Zdarma
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Učitelka mateřské školy a praxe
MŠ
Seminář je zaměřen na oblasti klíčové z hlediska profesního, osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů,
pedagogických týmů a spolupráce mezi pedagogickým týmem a vedením škol. pedagoga předškolního
zařízení. Profese pedagoga předškolního zařízení patří mezi vysoce zátěžové. Mezi problematické faktory patří
specifická zátěž ženského kolektivu, různorodost kolektivu dětí, výchovné problémy dětí, náročné požadavky na
kvalifikaci, obecné vědomosti, dovednosti i schopnosti učitele. A dále schopnost pružně řešit konfliktní momenty
vyplývající z výchovně – vzdělávací činnosti, komunikace s rodiči, kolegy, nadřízenými či podřízenými.
Účastník získá informace aplikovatelné ve své pedagogické praxi. Lektorka propojí teoretické informace s
poznatky a zkušenostmi ředitelky a zástupkyně ředitelky mateřské školy a také z oblasti andragogických
disciplín. Uvede konkrétní příklady, případové studie, seznámí účastníky s modelovými situacemi a možnostmi
jejich řešení a aktivně je do řešení modelových situací zapojí. Významnou součástí bude také vzájemná
výměna zkušeností účastníků a zapojení do týmových aktivit.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK01657
Termín konání:
29.08.2018 - 30.08.2018, 09.00 - 15.30
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Poznámka:
Seminář je vhodný do šablon pro MŠ.
Lektor:
Bc. Lenka Polášková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 22.08.2018
1 850,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Jak mít úspěch v hodinách
GYM SOŠ
Úspěšná hodina – jak ji poznám?
1 hod.
•
Jak vypadá úspěšná hodina? Vaše hodiny jsou občas perfektní, většinou dobré, ale někdy se vám nedaří?
Přemýšlíte o tom, co všechno má vliv na výsledek hodiny? Hledáte další názory a způsoby, jak pracovat, abyste
byli spokojenější?
Komunikace se žáky a třídou
2 hod.
•
Mapa učen
•
Učební styly – sluchový, vizuální, kinestetický
•
3M – co jim Musím říct, co bych Měl, co Můžu
•
4 zásady mistrovské řeči (J. A. Komenský)
Motivace, pozornost
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: v přípravě květen 2018
AK01959
Termín konání:
12.10.2018, 08.30 - 16.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 05.10.2018
1 250,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Edukačně stimulační program pro předškoláky
ZŠ1
Výzkum na prestižních vědeckých pracovištích dospěl k výsledkům, které dokazují, že nejdůležitější věková
hranice pro formování lidské osobnosti a základ dovedností je mezi 3 – 7 rokem života. Je to období, ve kterém
převážná většina dětí dochází do mateřské školy.Jak u dětí podporovat jejich celkový rozvoj? Na co se zaměřit?
Náš 30ti hodinový kurz chce nabídnout ucelený pohled na tuto věkovou kategorii dětí a dát odpověď na otázku
jak sestavit edukačně – stimulační program.
Číslo akce:
Rozsah hodin 30 Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK01877
Termín konání:
06.12.2018, 09.00 - 17.00 07.12.2018, 09.00 - 17.00 13.12.2018, 09.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Alena Vlková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 30.11.2018
3 900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Vzdělávání v mateřské škole – individualizace
MŠ
Účastníci porozumí pojmu individualizace vzdělávání a jeho myšlenkovým východiskům. V RVP PV se naučí
požadavek individualizace vzdělávání identifikovat a porozumět jeho aplikaci do praxe MŠ. Prohloubí svoje
znalosti o vývojových a individuálních charakteristikách dětí předškolního věku. Získají dovednosti nezbytné pro
plánování individualizovaného obsahu předškolního vzdělávání a plánování integrovaných bloků dílčích témat
na úrovni školního i třídního vzdělávacího programu. Pozornost bude věnována problematice zapojení dětí do
plánování obsahu předškolního vzdělávání, jako cesta přizpůsobení individuálním i skupinovým potřebám dětí.
Účastnice porozumí významu samostatných činností jako klíčových strategií podpory individualizovaného
vzdělávání. Získají náměty a metodická doporučení pro plánování a organizaci kooperativní činnosti dětí k
vytváření diferencované vzdělávací nabídky. Seznámí se též s možnostmi poznávání dítěte, základním
hodnocením vývoje a učení dítěte.
40-ti hodinový kurz je vhodné hradit ze šablon.
Vhodné hradit ze šablon MŠ
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 40 Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK01761
zahájení: 09.07.2018, ukončení: 13.07.2018, 08:00 -15:30
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Zora Syslová
Mgr. Věra Krejčová Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 25.06.2018
6 200,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ
MŠ
edná se o studium, které se realizuje jako průběžné vzdělávání podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve
znění pozdějších předpisů, a vede k prohloubení stávající kvalifikace pedagogických pracovníků v předškolních
zařízeních.
Studium obsahuje následující témata:
- úvod do problematiky
- fyzický a psychický vývoj dítěte
- podmínky vzdělávání
- spolupráce s rodiči
- metody a formy vzdělávání
- praktická část
Možné hradit ze šablon.
Vhodné pro šablony MŠ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 24 Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01837
zahájení: 02.07.2018, ukončení: 04.07.2018, 08:00 -14:30
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Uzávěrka přihlášek: 15.06.2018
3 200,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v
pedagogické praxi II.
MŠ ZŠ1 ŠD
Dětská kresba je ukazatelem vývoje, grafomotorických schopností, kvality vizuomotorické koordinace i citového
vnímání světa kolem sebe, je ukazatelem připravenosti, radosti i vývojové nedostačivosti.
Na semináři lektorka Mgr. Vyhlídalová přibližuje pedagogům, jak reagovat na potřeby dítěte, popř.dále
nasměrovat dítě na pomoc specialisty. Podíváme se na témata vývoje dětské kresby, kvalitu jemné motoriky,
orientační test školní zralosti, kresby dětí senzorického typu, výpovědní hodnotu dětských kreseb.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01604
Termín konání:
09.10.2018, 13.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 02.10.2018
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního
věku
MŠ ZŠ1
V době, kdy děti předškolního věku mají problémy s řečí a správnou výslovností nabízí tento seminář podporu
informační vybavenosti pedagogů MŠ pro oblast řečové výchovy.
Cílem této vzdělávací aktivity je poskytnout metodický návod, jak zařazovat jazykové chvilky do každodenní
vzdělávací práce s dětmi, jak předcházet poruchám řeči a dále ovlivňovat řečový vývoj u dětí. Lektorka Mgr.
Zdeňka Klempové bude předávat své zkušenosti a znalosti ze své dlouholeté praxe, předvede ukázky práce s
dětmi z orientačních logopedických vyšetření, poradí, jak využívat logopedické pomůcky a vybavit třídy pro tuto
práci.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01902
Termín konání:
16.10.2018, 08.00 - 14.30
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Zdeňka Klempová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 09.10.2018
800,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Čtenářská pregramotnost
MŠ
Čtenářská pregramotnost- téma, na které se stále soustředíme. Další 16ti hodinový seminář, který je zaměřen
na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti, vyhovující pravidlům
čerpání financí ze šablon.
Cílem semináře je umožnit účastníkům se lépe orientovat v oblasti jazykové výchovy, smyslového a zrakového
vnímání. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro nácvik čtení a psaní a tvoří základ předčtenářské gramotnosti.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01860
Termín konání:
05.11.2018, 09.00 - 15.00 12.11.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 29.10.2018
2 400,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Matematická pregramotnost
MŠ
Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v
rámci předškolního vzdělávání, které jsou posléze předpokladem ke zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i
vytváření kladného vztahu k matematice.
Pravděpodobnost úspěchu dětí se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením
jednodušších dovedností a schopností.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01861
Termín konání:
19.11.2018, 09.00 - 15.00 26.11.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 12.11.2018
2 400,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Vše o školních jídelnách - výdejnách
ŠJ
Seminář je určen pro pracovníky školních jídelen- výdejen. Účastníci se seznámí s legislativou a dokumentací o
provozu / vyhlášky, vnitřní řády, smlouvy o zajištění stravování, vlastní příprava přesnídávek a svačin/.
Součástí semináře je obsáhlý blok věnovaný hygieně provozu, příručkám systému kritických bodů, převzetí
dodávky obědů, likvidace biologického odpadu,atd. Jedná se o ucelený soubor informací pro bezpečný výdej
pokrmů a správné vedení dokumentace ke školní jídelně- výdejně.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: neakreditováno 2018
AK01904
Termín konání:
04.06.2018, 13.00 - 16.45
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Bc. Jarmila Čožíková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 28.05.2018
850,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Provoz a řízení

Hospitace uč. AT v MŠ
MŠ
Návštěva MŠ Znojmo, Holandská 2 - logopedická pracoviště
Návštěva MŠ Znojmo, Dělnická 2 - rozvinutá praxe mezigeneračního sdílení, seznámení s problematikou
podpory čtenářské pregramotnosti
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01827
06.06.2018, 09.00 - 13.00
Znojmo a okolí
Uzávěrka přihlášek: 10.05.2018
Zdarma
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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Provoz a řízení

Hospitace českých učitelů na MŠ v DR
ZŠ1
- návštěva MŠ v Dolním Rakousku
- bude se jednat o dvě MŠ v příhraničí s výukou ČJ, v průběhu hospitace proběhne ukázka výuky s lektorkou
- prohlídka MŠ a volná diskuze na téma systém vzdělávání v MŠ v DR, tlumočení zajištěno.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01811
22.06.2018, 06.00 - 15.00
mimo JMK
Mgr. Ladislav Baumgartner
Uzávěrka přihlášek: 15.06.2018
Zdarma
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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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.
Rozsah hodin 255 Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
Číslo akce:
AK01887
Termín konání:
zahájení: 14.09.2018, ukončení: 31.01.2020
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
tým zkušených lektorů
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 30.06.2018
19 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel. 543426026
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Zdravý životní styl / Prevence

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) – pojem a cílová skupina SPOD,
činnosti SPOD stanovené zákonem, právo dítěte navštívit SPOD, oznamovací povinnost, poradenská a
preventivní činnost, povinnosti SPOD, činnost komise SPOD a spolupráce školy, návštěva pracovníka SPOD ve
škole, výchovná opatření SPOD – 3h
Preventivní multidisciplinární péče o ohrožené děti (a jejich rodiny) – spolupráce školního poradenského
pracoviště a SPOD, spolupráce SPOD a dalších školských subjektů (PPP, SPC, SVP), spolupráce s nestátními
neziskovými organizacemi, spolupráce s pediatrem, klinickým psychologem, dětským psychiatrem – 1h
Záškoláctví nejen z pohledu SPOD – úloha, oprávnění a opatření SPOD při záškoláctví, činnost kurátora pro
děti, Metodický pokyn MPSV k záškoláctví ve školní praxi – 1h
Rodičovská odpovědnost – práva a povinnosti zákonných zástupců, úloha SPOD při neplnění povinností
vyplývajících ze zákona 1h
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK01879
31.05.2018, 08.30 - 15.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 24.05.2018
1 050,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Školní výlety a exkurze
Nabídka školních výletů a exkurzí
Podrobný popis naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety.
V případě zájmu doporučujeme co nejdříve telefonicky dohodnout termín a zaslat objednávku.
Samotné zaslání objednávky můžete provést elektronicky rovněž na našem webu, případně
prostřednictvím e-mailu na adresu vylety@sssbrno.cz. Telefonní kontakt: 543 426 042.

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

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

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

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

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

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

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

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

Datum nar.

Příjmení, jméno, titul

Podpis účastníka

1
2

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

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

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

Hybešova 15, Brno 602 00

www.sssbrno.cz
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