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Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018 na Vašich
pracovištích a přejeme Vám, aby tento rok byl pro Vás všechny co
nejúspěšnější!
Věříme, že letošní prázdniny Vám přinesly zasloužený odpočinek
a načerpání nových sil k náročné práci ve školství.
Těšíme se na další spolupráci!
Mgr. Martin Jelínek
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Organizace školního roku 2017/2018
Dne 11. května 2016

Č. j.: MSMT-12165/2016-1

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne
ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
5. 2. – 11.
2017
12. 2. – 18.
2018
19. 2. – 25.
2018
26. 2. – 4.
2018
5. 3. – 11.
2018
12. 3. – 18.
2018

Okresy, obvody hl. města Prahy
2. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
2. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek
2. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
3. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
3. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, PrahaÚjezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha
8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, PrahaKolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, PrahaDolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice,
Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol,
Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období
školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
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Organizace školního roku 2018/2019
Č. j.: MSMT-6576/2017-1

Dne 4. dubna 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne
ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. – 10. 2.
2019
11. 2. – 17. 2.
2019
18. 2. – 24. 2.
2019
25. 2. – 3. 3.
2019
4. 3. – 10. 3.
2019
11. 3. – 17. 3.
2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, PrahaÚjezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha
8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, PrahaKolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, PrahaDolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice,
Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol,
Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
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Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
MŠMT ČR zveřejňuje na svých stránkách Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do
31. 8. 2018:
skolskyzakon-1.9.2017.pdf (201 kB)
skolskyzakon-1.9.2017.docx (835 kB)
vyhlášky ke školskému zákonu
Odkaz:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok
2017/2018
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy,
konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018 poskytuje ředitelům škol a školských zařízení,
ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se
vztahují ke školnímu roku 2017/2018.
Nejedná se tedy o závazný dokument MŠMT, nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských
zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.
Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud
se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže
Souboru platnosti.
Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny,
informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.
SPOI 2017 web 3.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/file/42464/

Excelence ZŠ – blížící se termín uzávěrky
8. září 2017 je poslední den pro odeslání žádosti o dotaci z programu „Hodnocení žáků a škol podle
výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016“ – viz
http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-zakladnich-skol.
Odkaz: http://www.msmt.cz/mladez/upozorneni-na-blizici-se-termin-uzaverky-prijmu-zadosti-o

Systém podpory ředitelů škol
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje nový systém podpory ředitelů a vedení škol.
Jeho cílem je vytvořit a ověřit model, který vedoucím pracovníkům škol umožní rozvinout
kompetence v oblasti strategického řízení školy a plánování jejího rozvoje. Experti projektu
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), financovaného z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), počítají s komplexní vzdělávací, poradenskou a metodickou
pomocí pro ředitele a širší vedení škol.
Více informací:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/v-cr-startuje-cileny-system-podpory-reditelu-skol
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Věstníky MŠMT
Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 5/2017 (76 s.)
Část oznamovací
 Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
 Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na
kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
 Tituly učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání, schválených MŠMT
 Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve
školním roce 2016/2017
MSMT 5-2017
Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 6-7/2017 (55 s.)
Část metodická
 Postup vyúčtování dotace a osnova rozboru hospodaření s dotací podle § 3 odst. 2 zákona
č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve
znění pozdějších předpisů
Část oznamovací
 Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
 Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2017
 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 7. 2017, kterým se vydává seznam
regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů
a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací,
aktualizovaný k 3. 7. 2017
 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018
MSMT 6-7-2017
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Plán hlavních úkolů na rok 2017/2018
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech schválil po projednání v 28. poradě vedení
MŠMT dne 18. 7. 2017 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018.
První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými ustanoveními
školského zákona, zejména v oblasti zjišťování, hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku. Podrobnější
rozpracování stálých úkolů je vymezeno v příloze č. 1. Druhá část plánu definuje vybrané specifické
úkoly České školní inspekce pro daný školní rok, které kromě vnitřních podnětů České školní
inspekce reflektují také strategické priority, náměty a dokumenty vlády, MŠMT, dalších stěžejních
orgánů veřejné správy (např. veřejné ochránkyně práv) či akademického sektoru, se zohledněním
doporučení mezinárodních institucí a organizací (OECD, Evropská komise apod.). Podrobněji je
komentováno v příloze č. 2. Třetí část plánu vymezuje další úkoly stanovené České školní inspekci
školským zákonem (např. konkurzní řízení), navazující na inspekční činnosti v předchozích obdobích
(např. hodnocení účinnosti opatření přijatých školami a školskými zařízeními) nebo reflektující roli
České školní inspekce jako státního úřadu v systému školství a vzdělávání.
Čtvrtá část plánu určuje hlavní rozvojové úkoly plynoucí zejména z mezinárodní spolupráce České
školní inspekce, mezinárodních závazků ČR, které Česká školní inspekce na základě příslušných
pověření plní, z realizace projektových úkolů a z postavení České školní inspekce jako úřadu státní
služby. http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Plan-hlavnich-ukolu-Ceske-skolni-inspekce-na-s-(4)

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na
školní rok 2017/2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo po projednání ve 27. poradě vedení dne
11. 7. 2017 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude
Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2017/2018 hodnotit. Kritéria vycházejí
z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky
vytvořila. Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický
rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na
úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje
sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů
a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity
vzdělávací soustavy a jejích částí. Kritéria jsou zpracována v modifikacích pro mateřské školy,
základní školy, střední školy – gymnázia, střední odborné školy, vyšší odborné školy, základní
umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou
a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou
a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. S kritérii je možné pracovat také v rámci
autoevaluačních aktivit jednotlivých škol a školských zařízení a také v rámci hodnocení škol
a školských zařízení ze strany jejich zřizovatelů. Hodnocení škol a školských zařízení je na základě
těchto kritérií prováděno na čtyřstupňové hodnotící škále stanovené a schválené Českou školní
inspekcí, jejíž jednotlivé úrovně jsou označeny jako výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení
a nevyhovující. Vodítkem pro hodnocení jsou pak inspekční popisy jednotlivých úrovní u každého
kritéria a interní metodické instrukce specifikující a sjednocující pohled na dílčí aspekty jednotlivých
kritérií. Ve zveřejněném dokumentu jsou kromě znění jednotlivých oblastí tzv. kvalitní školy a na ně
navázaných hodnotících kritérií k dispozici také popisy těchto kritérií (reflektující nejvyšší, tedy
výbornou úroveň).
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledk-(7)
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Milí přátelé,
v roce 2018 uplyne 100 let od ukončení 1. světové války, prvního celosvětového válečného
konfliktu. Státotvorné události po skončení této války mají své nezastupitelné místo v tradicích
našeho státu.
K připomenutí těchto významným historických událostí bude uspořádána celá řada akcí,
vrcholem vzpomínkových akcí budou aktivity spojené se stým výročím vzniku samostatné
Československé republiky.
Rád bych touto cestou vyzval základní školy, jejich žáky a učitele, aby se zapojili zejména
v druhém pololetí školního roku 2017/2018 do aktivit spojených s výročím založení
Československé republiky, zejména svojí aktivní účastí na EXPU (BRNO LIDÉ STOLETÍ),
které se bude konat od 1. do 17. června 2018.
Cílem aktivit je oslovení co možná nejširšího spektra populace České republiky, především
však mladé generace, jejíž orientaci ve složité historii 20. století je třeba systematicky
napomáhat.
Řadu informací a aktivit je rovněž možno nalézt na www.100.army.cz, nebo na
http://velkavalka.info/.
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brna

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Nové právní předpisy týkající se školství uveřejněné ve Sbírce
zákonů
Vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů.
 novelizovaná ustanovení – § 2 odst. 5, § 3 odst. 6 a § 5 nový odst. 4.
 účinnost 1. září 2017
významnější změny:
 § 2 odst. 5: Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování
receptury schválené
a) nutričním terapeutem,
b) lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru
1. praktické lékařství pro děti a dorost,
2. dětské lékařství,
3. vnitřní lékařství,
4. všeobecné praktické lékařství,
5. endokrinologie a diabetologie, nebo
6. gastroenterologie, nebo
c) lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru
1. hygiena dětí a dorostu,
2. hygiena výživy a předmětů běžného užívání,
3. dětská endokrinologie a diabetologie, nebo
4. dětská gastroenterologie a hepatologie.
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§ 5 odst. 4: Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce,
nedohodne-li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak.

Vyhláška č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další vyhlášky
Novela souvisí zejména s novelizovaným zněním ust. § 38 odst. 3 školského zákona: Žák, který plní
povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a) /škola v zahraničí/, b) /škola při
diplomatické misi/ nebo d) /evropská škola/ nebo v odstavci 2, může být na základě rozhodnutí
zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do
rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. Doposud (do 31. 8. 2017)
takový žák musel být žákem kmenové školy. Uvedená změna se promítla zejména do novelizace
ustanovení § 18 – § 18d včetně doplnění nových ustanovení § 18e a § 18f.
 novelizovaná ustanovení – § 2 odst. 3 (zrušení), § 18 – § 18d, nový § 18e a 18f, § 19 odst. 4
 účinnost 1. září 2017

Další informace o změnách ve školské legislativě
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
účinná od 1. září 2016, bude pravděpodobně od 1. září 2017 platit v upravené podobě. Pracovní
komise pro správní právo Legislativní rady vlády schválila 14. 8. 2017 návrh její novely, který
předložilo ministerstvo školství. K novele vyhlášky mělo zásadní připomínky několik ministerstev
i veřejná ochránkyně práv. Navrhovaná právní úprava si klade za cíl odstranit technické nedostatky
a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. Podle důvodové zprávy návrh
směřuje i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání, jelikož se
v prvním roce po nabytí účinnosti vyhlášky č. 27/2016 Sb. již ukázalo, že některé právem
předpokládané postupy jsou zbytné, ať už vzhledem ke své povaze, nebo duplicitě vůči jiným
postupům. Dále odstraňuje některé výkladové problémy, které se v praxi vyskytují. Novelizace se
dotýká i příloh vyhlášky, kde kromě oprav zjevných nesprávností dochází k úpravě či vypuštění
některých podpůrných opatření či úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi. Návrh
je k dispozici v aplikaci Úřadu vlády ČR https://apps.odok.cz pod PID: KORNAP6CJ8SK;
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAP6CJ8SK
Novela zákona o pedagogických pracovnících (sněmovní tisk 959) nebyla poslaneckou sněmovnou
přijata. Hlasováno 27. 6. a 12. 7. 2017 na 59. schůzi.

Brněnské dny pro zdraví
Kancelář Brno – Zdravé město Odboru Zdraví MMB pořádá od 22. září do. 1 října 2017 Brněnské
dny pro zdraví – celoměstskou kampaň na podporu zdravého životního stylu. Program zahrnuje
pestrou nabídku 100 akcí určených všem věkovým skupinám. Velkou část programu zaujímají akce
pro děti. Zapojit se budou moci do řady pohybových aktivit, jako je cyklistický a běžecký závod, tenis,
plavání, moderní formy tanců, jóga, inline bruslení, cvičení v písku či tzv. „smícho-cviky“. V rámci
povídání o genetické prevenci si společně se svými rodiči budou moci namalovat vlastní rodokmen
a účastnit se řady zajímavých akcí v přírodě. Nejen na dospělé, ale i na děti je cílena řada zdravotních
vyšetření v podobě zjištění správných zrakových funkcí, hodnocení stavu nožní klenby, měření
tělesného tuku a individuální poradenství v nutriční poradně.
Kompletní program kampaně naleznete na www.zdravemesto.brno.cz.
Kancelář Brno – Zdravé město OZ MMB
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Evropský týden mobility
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY se letos zaměří na „Čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu“.
Kampaň již tradičně proběhne po celé Evropě ve dnech 16. – 22. září 2017. Aktuálním heslem je:
„Sdílením vpřed!“
Město Brno se Evropského týdne mobility zúčastní různorodými aktivitami v průběhu celého týdne
na více místech v Brně, ale hlavní program bude probíhat na Moravském náměstí u Jošta ve dnech
19. – 21. 2017. Bude zde akce Evropského parlamentu, kde budou představeny prostředky na elektro
pohony. Spolu s dalšími organizacemi (DPMB, KORDIS JMK, CYKLOSPECIALITY, Bike Kitchen,
CDV a dalšími) zde bude připraven zajímavý program.
Další velmi zajímavou akcí je „Bezpečně na cestách“ s policií České republiky, která se uskuteční
21. 9. 2017 na cyklostezce v Brně – Bystrci, poblíž restaurace Rybářská bašta. Připraveny jsou
i aktivity pro děti , např. „Hravý den s městskou policií Brno na dopravním hřišti Riviéra“, „Body pro
bezpečnost dětí“ a „Evropský týden mobility na dětském dopravním hřišti v Komíně“.
Více informací a podrobný program celého týdne naleznete v přiložených elektronických letáčcích
tohoto čísla školního zpravodaje, případně na adrese www.brno.cz/etm.

Národní preventivní den v Brně
Národní preventivní den v Brně se uskuteční pod mottem „Kriminalita, prevence kriminality
a společnost“ v areálu dopravní výchovy na „zámečku“ Městské policie Brno na pisárecké Riviéře
v úterý 19. 9. a ve středu 20. 9. 2017.
Tato konference je určena odborné veřejnosti a na programu budou témata týkající se prevence na
školách, bezpečnosti občana, prevence kriminality, domácí násilí, drogová problematika, apod.
Více informací: Koordinační centrum prevence, Odbor sociální péče MMB, Koliště 19, 601 67 Brno,
tel. 542 173 807 a 542 173 808.
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně
V září budou pokračovat aktivity projektu v oblasti vzdělávání a sdílení zkušeností dobré praxe.
V rámci Strategického rámce MAP bude pokračovat sběr žádostí o zařazení projektů do MAP,
zejména s ohledem na plánovanou výzvu v rámci nástroje ITI pro oblast základního školství.
Vyhlášení výzvy je předběžně plánováno na konec roku 2017. Výzva bude zaměřena na projekty
základních škol na území města Brna a budou v ní moci být podpořeny projekty, jejichž náklady
nepřesáhnou 15 mil. Kč. Tematicky se projekty musí zaměřovat na zvýšení kvality v odborném
vzdělávání (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory). Projekty musí být v souladu s Místním akčním plánem ve vzdělávání (MAP)
a rovněž v pokročilém stavu přípravy (dokumentace pro stavební povolení na konci roku 2017).
Vzhledem k vysoké poptávce a omezeným financím pro výzvu je očekáván značný převis projektů.
Nástroj ITI se zaměřuje primárně na větší projekty s přesahem do Brněnské metropolitní oblasti
a oproti plošným výzvám má svá specifika. Z tohoto důvodu je před podáním projektové žádosti do
výzev ITI důrazně doporučována konzultace s nositelem nástroje ITI, na Oddělení řízení ITI
a metropolitní spolupráce MMB. Bližší informace viz:
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/kancelar-metropolitni-spoluprace-amarketingu/oddeleni-rizeni-iti-a-metropolitni-spoluprace/
Projektový tým OŠMT MMB v této souvislosti upozorňuje, že uzávěrka předkládání projektů do MAP
je stanovena na 27. září 2017. Vzhledem k tomu, že realizace projektu MAP končí 31. 10. 2017 a do
tohoto termínu musí být schválen dokument MAP Řídícím výborem, Radou města Brna a ostatními
zřizovateli škol, není možné aktualizovat investiční záměry v MAP později. Projekty, které nebudou
zahrnuty do MAP, budou z výzvy ITI vyřazeny. Školy, které mají v úmyslu podat projekt ve výzvě ITI
a jejich projekt není dosud zařazen v MAP, musí na výše uvedený termín reagovat.
Bližší informace k projektu MAP jsou k dispozici na webových stránkách:
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odborskolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map/dokumenty/

Pozvánky na akce projektu
V elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje naleznete ve složce OŠMT_projekty tyto
přílohy:
1. Sdílení zkušeností dobré praxe na září a říjen 2017 a Semináře na září a říjen 2017
2. Pozvánka na závěrečné setkání projektu
3. Pozvánka na seminář Kompetence vedoucího pracovníka ve školství
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Projekt města Brna Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve
městě Brně
V elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje ve složce OŠMT_projekty na naleznete
pozvánku na semináře pro pedagogické pracovníky mateřských škol na září a říjen 2017.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
S T RAT E G I C KÉ ŘÍ Z E NÍ A P L ÁNO V ÁN Í V E Š KO L ÁC H
NIDV v rámci projektu „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ rozsáhle aktualizovalo
odpovědi na často kladené otázky k šablonám.
V případě potřeby naleznete informace na webu NIDV:
http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/casto-kladene-otazky-k-sablonam.ep/

N A BÍ D KA P RO M AT E ŘS KÉ Š KO LY
Kalibro Projekt, s. r. o., nabízí provedení dotazníkové šetření pro mateřské školy ŠKOLA a JÁ mezi
rodiči, učiteli a nepedagogickými pracovníky mateřské školy.
Cílem šetření je poskytnout vedení školy i jednotlivým učitelům kvalitní a užitečnou zpětnou vazbu,
která pomůže jak při hodnocení kvality práce, tak při rozhodováním o dalším směřování školy
a případných změnách.
Kontakt:
Kalibro Projekt, s. r. o., Jungmannova 32, 110 00 Praha 1, tel.: 724 058 383
kalibro@kalibro.cz, www.kalibro.cz

Š KO L A V KNI HO V N Ě
S začátkem nového školního roku se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně rozběhne již 15. ročník
projektu „Poprvé do školy – Poprvé do knihovny“, který je zaměřen především na podporu čtenářství
u dětí prvních tříd. V rámci projektu se mohou i letos prvňáčci v době od 4. 9. do 31. 10. 2017
v knihovně bezplatně registrovat a celý rok si tak zdarma půjčovat knížky. V Týdnu knihoven
(2. – 5. 10. 2017) pak budou na všech provozech knihovny pasováni na rytíře knih a čtenáře knihovny.
Na podzimní program projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny úzce navazují další aktivity,
kterých se děti mohou účastnit se svými rodiči či pedagogy, a které prohlubují jejich vztah ke knížkám
a ke čtení – projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, cyklus besed Mluvící zvířata, Den pro
dětskou knihu atd. Od ledna do května 2018 se mohou prvňáčci rovněž zapojit do soutěže Šňůrka plná
písmenek, ve které budou získávat za každou přečtenou knížku jedno písmeno z abecedy na
pomyslnou šňůrku. Na konci školního roku pak obdrží při slavnostním aktu Klíčování symbolický
klíč od knihovny i od všech knížek.
Knihovna nabízí školám a pedagogům kromě tradičního projektu Poprvé do školy – Poprvé do
knihovny i další možnosti spolupráce, tzn. prostor, služby a podporu v jejich práci, a to nejen
v Ústřední knihovně, ale i na jednotlivých pobočkách. Vybírat můžete z nabídky programů
zaměřených na práci s informacemi, vzdělávacích a integračních programů, ale i zábavných aktivit,
které připravuje KJM pro žáky mateřských, základních i středních škol. Pracovníci KJM jsou schopni
připravit i programy dle vašich požadavků na různá specifická témata. Máte-li zájem o besedy či nám
chcete sdělit nějaké další náměty, kontaktujte nás na e-mailové adrese detske@kjm.cz.
Věříme, že vás naše nabídka zaujme a knihovna tak přispěje k rozvoji vzdělávání na vaší škole.
Více na www.kjm.cz a www.facebook.com/kjmbrno
Bc. Jana Kuncová, mluvčí knihovny
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N A BÍ D KA V I D A! S C I E NC E CE NT R UM P RO UČI T E L E
VIDA! science centrum, Křížkovského 12, Brno zve všechny zájemce z řad pedagogů na návštěvu za
zvýhodněné vstupné 1 Kč. Má připravenou „ochutnávku“ nové nabídky pro školní skupiny.
Využijte speciální akci připravenou pro všechny pedagogy při příležitosti zahájení nového školního
roku: 1. – 2. 9. 2017 VSTUP PRO UČITELE a jejich doprovod JEN ZA 1 Kč, v pátek i v sobotu
od 9.00 do 18.00 hod.
Pro získání zvýhodněného vstupu pro 2 osoby je nutná registrace na adrese www.vida.cz/proucitele.
Bez předchozí registrace získá v den konání akce vstup za 1 Kč pouze pedagogický pracovník po
předložení průkazu ITIC.
Pro všechny pedagogy, kteří se této akce zúčastní, je navíc připravený speciální dárek:
POUKAZ NA 20% SLEVU NA SKUPINOVÉ VSTUPNÉ PRO JEDNU TŘÍDU.
Kontakt: Mgr. Ondřej Leger, koordinátor školních programů, tel. +420 730 896 544 www.vida.cz

Z ÁŽ I T KO V Ý K URZ P RO U ČI T E L E ANG L I CKÉ HO JA Z Y KA
Jedná se o intenzivní a metodický akreditovaný kurz pro učitele anglického jazyka, který pořádá
Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU Brno. Kurz je určen absolventům VŠ s pedagogickým
zaměřením nebo praktikujícím učitelům AJ – účastníkům magisterského studijního programu.
Termín konání kurzu: 23. 10. – 27. 10. 2017 (pět dní), místo konání: Fyšták, Dům Ignáce Stuchlého
Kurzovné: 4.900 Kč, termín podání přihlášky: do 15. 9. 2017 do 15.00 hod.
Více informací naleznete na přiloženém letáčku tohoto čísla školního zpravodaje nebo na adrese:
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy/podzim-2017/zazitkovy-kurz-pro-uciteleanglickeho-jazyka

P RE V E N CE RI Z I KO V É HO CHO V Á NÍ Ž ÁK Ů Z RO D I N S V Ý S KY T E M
D O M Á CÍ HO N ÁS I L Í
Tento program, který je určen učitelům – metodikům prevence a učitelům 2. st. ZŠ zabývajících se
prevencí sociálně patologických jevů, nabízí SPONDEA, o. p. s., akreditovaná vzdělávací instituce.
Termín konání: 18. 10. 2017, Brno, 7 vyuč. hodin
Cena: 1.800 Kč z osobu, v případě konání kurzu pro jednu školu místo konání, termín i cena dohodou.
Obsah programu: Uvedení do problematiky domácího násilí, Dítě jako svědek nebo jako oběť
domácího násilí, Potřeby žáků z rodin s výskytem DN, intervence pedagoga, síť odborných pracovišť
(praktická část), Využití interaktivní pomůcky pro prevenci domácího násilí a agresivního chování
žáků (praktická část). Kontakt + přihlášky: vzdelavani@spondea.cz
Více informací: www.spondea.cz/zapojte-se/vzdelavaci-aktivity/

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Emoce v našich životech a jak na ně
Cílem semináře je nabídnout rodičům způsoby, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní
prožívání a rozumět svým emocím. Lektorka: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
Termín: čtvrtek 12. 10. 2017, 9.00 – 16.30 hod., cena: 1.400 Kč
Téměř na odchodu – výchova dospívajících
Cílem semináře je zjistit, jakou děti potřebují výbavu pro dospělý život, co rodiče ve výchově stihli, co
nestihli a jak s tím naložit. Lektorka: Mgr. Milena Mikulková
Termín: pátek 10. 11. 2017, 9.00 – 16.30 hod., cena: 1.100 Kč
Kurz efektivního rodičovství v angličtině
V kurzu se rodiče naučí krok za krokem zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do
kterých se při výchově svých dětí dostávají. Kurz je veden v anglickém jazyce.
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Lektorka: Bc. Veronika IJsselstijn
Termíny: 10. 10. – 28. 11. 2017, vždy úterý 18.00 – 20.30 hod.
Cena: 1.400 Kč/osoba, 2.500 Kč/rodičovský pár
Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí
V kurzu se rodiče naučí krok za krokem zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do
kterých se při výchově svých dětí dostávají. V době konání kurzu je zajištěno ve stejné budově hlídání
dětí od miminek po školáky. Lektorka: Mgr. et Mgr. Petra Salámová
Termíny: 25. 10. – 29. 11. 2017, vždy středa 9.00 – 12.00 hod.
Cena: 1.400 Kč/osoba, 2.500 Kč/rodičovský pár, hlídání dětí: 100 Kč/setkání/dítě
Všechny kurzy se konají v CRSP, Biskupská 7, Brno.
Informace a přihlášky: jana.vankova@crsp.cz, 731 402 760, www.efektivnirodicovstvi.cz

V Z DĚ L ÁV Á NÍ CE NT RA T V O Ř I V O S T I , Z . S .
Centrum tvořivosti nabízí akreditované kurzy (č. akr. MŠMT-48 772/2012-201-910). Každý účastník
těchto seminářů obdrží po absolvování osvědčení. Semináře začínají většinou v 15 hod., pokud se
zúčastnění nedomluví na jiném čase. Semináře vhodné pro učitele, vychovatele, pracující s dětmi
i seniory.
Kreativní nápadník: (15.00 – 19.00 h, dle domluvy)
29. 9. 2017 – podzim, zima
10. 11. 2017 – Vánoce, Mikuláš, zima
Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 500 Kč za jeden seminář
Proutěný víkend: 13. – 15. 10. 2017
Základy pletení z pedigu, barvení pedigu – misky, podnosy, ošatky, oplétání sklenic, pletení na pevné
dno…vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 1.050 Kč
Lektoři těchto kurzů: Ivana Smutná, Ota Kolář
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz

P L AN E T Á RI U M M O RAVA
Planetárium Morava si pro vás připravilo na školní rok 2017/2018 nové programy, vzdělávací filmy,
pohádky, zajímavosti a informace o zkoumání Sluneční soustavy, naší galaxie i hlubokého vesmíru.
Při spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou máme nejaktuálnější poznatky, se kterými vás rádi
seznámíme na našich programech. Cena za žáka 40,- Kč, délka programu 40 – 60 minut. Výběr z 18
filmů, zdarma lektorská činnost, zdarma doprava po Brně, zdarma bonusový film, zdarma pracovní
listy k filmům. Nejnovější programy můžete najít na našich stránkách. Také plánujeme soutěže
o zajímavé ceny. Vše naleznete na stránkách:
www.planetarium-morava.cz, e-mail: planetarium.morava@gmail.com, tel. +420 704 798 853

T V O ŘI V Á DÍ L NA C H AM E L E O N
Úterý a středa – kurzy pro dospělé – pedagogické pracovníky a širokou veřejnost ve výtvarné dílně.
Pondělí a čtvrtek – kurzy pro rodiče a děti přímo ve vaší MŠ, kurzy šperkování pro žáky druhého
stupně přímo ve vaší ZŠ, kurzy na míru pro všechny, podle vašeho přání buď u vás nebo ve výtvarné
dílně, podle domluvy.
Veškerou nabídku kurzů, technik a ostatních informací, včetně kontaktu naleznete na:
www.dilnachameleon.cz
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K U RZ Y I NS T RU KTO R KO N DI ČN Í HO P O S I L O V Á NÍ A KO NDI ČNÍ
C H ŮZ E A B Ě H U
Instruktor kondičního posilování
Akreditovaný kurz věnován kondičnímu posilování dětí a mládeže s využitím vlastní váhy,
venkovních fitnessových cvičebních prvků a drobných doplňkových cvičebních pomůcek. Aktivní
a zábavná forma kondičního posilování s využitím moderních metod a trendů.
Délka kurzu a termín: 3 víkendy – termíny budou domluveny na základě komunikace s objednatelem
Místo konání kurzu: Brno
Cena kurzu pro jednoho účastníka: 2990 Kč vč. DPH/cena je uvedená za jeden víkend
V ceně jsou zahrnuty: výukové materiály, práce školitele, pronájem prostor, pitný režim po dobu
3 víkendů. Minimální a maximální počet účastníků: 8 – 15.
Školitelé: Bc. David Rejl, Jan Zdrubecký, Mgr. Michal Rafajdus PhD.
Kondiční chůze a běhu
Kurz věnován kondiční chůzi a běhu pro děti a mládež trpící nadváhou a obezitou. Správná technika
chůze a běhu, specifika práce s mládeží, diagnostika a kompenzace disbalancí.
Délka kurzu a termín: 2 víkendy – termíny budou domluveny na základě komunikace s objednatelem
Místo konání kurzu: Brno
Cena kurzu pro jednoho účastníka: 4490 Kč vč. DPH/uvedená cena je za jeden víkend
V ceně jsou zahrnuty: výukové materiály, práce školitele, pronájem prostor, pitný režim po dobu
3 víkendů. Minimální a maximální počet účastníků: 8 – 15.
Mgr, Michal Pietrak, Bc. Mirek Touška, Mgr. Michal Rafajdus PhD.
Více informací na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje nebo na
kontaktní adrese. Milady Horákové 899/50, 602 00 Brno, tel. +420 608 762 000
e-mail: jan.zdrubecky@bcas.cz, www.bcas.cz

B A DM I NTO N V BR NĚ – NA BÍ DKA P RO Š KO LY
Badmintonový oddíl BADMINTON FSpS MU (Fakulty sportovních studií Masarykovy Univerzity)
působí v Brně na univerzitním kampuse (vedle Fakultní nemocnice v Bohunicích). Vychovává řadu let
nejen budoucí reprezentační hráče, ale řadu hráčů, které badminton hrají jen pro zábavu.
Nábor nových hráčů se letos uskuteční v pondělí 11. září a ve středu 13. září 2017 od 16.00 hod
v tělocvičně Fakulty sportovních studií MU (Kamenice 5). Badmintonový kroužek začíná v úterý od
19. 9. 2017 v čase 17.00 – 18.30. Více o náboru a tréninkových skupinách najdete na stránkách oddílu
www.fsps.muni.cz/badminton. V případě zájmu prezentace badmintonu přímo ve vaší škole (září, říjen
2017), se můžete obrátit na badminton@fsps.muni.cz.
Dále oddíl nabízí úspěšný akreditovaný kurz badmintonu pro učitele („Začni s badmintonem“), který
se pravidelně uskutečňuje pod záštitou Evropské badmintonové unie a za spolupráce ASŠK. V případě
zájmu sledujte stránky Českého badmintonového svazu (http://czechbadminton.cz/zacni-sbadmintonem) nebo kontaktujte přímo lektorku, která v oddíle působí: (bernacikova@fsps.muni.cz).
Oddíl zve všechny zájemce na zápasy extraligového týmu, které se uskuteční na domácí půdě: v neděli
15. 10. 2017, v neděli 3. 12. 2017, v sobotu 20. 1. 2018 obvykle od 14.00 hod. Pozvánky naleznete na
stránkách oddílu: www.fsps.muni.cz/badminton. Vstup je zdarma a všichni diváci jsou srdečně vítáni.

Z DR AV O T NÍ K Z O TAV O VAC Í CH AK CÍ O D U ČÍ M E P R V NÍ P O M O C
Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT zaměřený na nácvik první pomoci v praktických workshopech od
zástavy krvácení až po resuscitaci za použití AED defibrilátoru. Účastníci si v bazénu vyzkouší
s plavčíkem záchranu tonoucího a pohotovost prověří simulované situace s tematikou první pomoci.
Obsahem kurzu jsou také každodenní problémy zdravotníka jako poštípaní od hmyzu, bolesti hlavy
a bříška, vytahování klíšťat a vedení zdravotnické dokumentace.
Termín: 21. – 22. října a 28.– 29. října 2017 (40 h)
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Lektoři: MUDr. Eva Doleželová a MUDr. Jan Richter, cena: 2.500 Kč
Přihlášky posílejte na info@ucimeprvnipomoc.cz
Další kurzy najdete na www.ucimeprvnipomoc.cz nebo na www.fb.com/ucimeprvnipomoc

Ž I DO V S KÉ M UZ E U M V BR N Ě
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
Tel. 544 509 651, 544 509 652 (fax), e-mail: brno@jewishmuseum.cz,
www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm,
Programy v září jsou pořádány v rámci Evropského dne židovské kultury.
Čtvrtek 7. 9. 2017 od 17.00 hodin: Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Brně-Židenicích
Rezervace na e-mailu: katerina.suchankova@jewishmuseum.cz. Poplatek za komentovanou prohlídku
ve výši 30 Kč se hradí na místě.
Pondělí 11. 9. 2017 od 17.00 hodin: Rituální pomůcky a jejich využití v životě praktikujících Židů
Přednáška Chaima Kočího, předsedy společnosti Chevra Kadila.Vstupné 30 Kč
Úterý 12. 9. 2017 od 17.00 hodin: Prohlídka bývalé věznice na Cejlu
Prohlídku povedou Miroslav Kasáček a Luděk Navara z PAMĚŤ o. s. Rezervace na e-mailu:
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz. Program se koná ve spolupráci KVC RF při ŽOB. Poplatek
za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.
Neděle 17. 9. 2017 od 10.30 hodin: Pro děti – O svitku
První dětská dílna z nového cyklu nazvaného Příběh Tóry bude věnována samotnému svitku. Dílna
pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na
brněnském židovském hřbitově. Vstupné 30 Kč.
Úterý 19. 9. 2017 od 17.00 hodin: Židé ve Francii, od Ludvíka Svatého po dnešek
Publicistka Ladislava Chateau se ve své přednášce zaměří na předválečný francouzský nacionalismus
a antisemitismus a jejich hluboké historické kořeny. Program se koná ve spolupráci KVC RF při ŽOB.
Vstupné 30 Kč
Úterý 26. 9. 2017 od 17.00 hodin: Romantika a Židé
Přednáška profesorky Ingeborg Fialové z Katedry germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci.
Vstupné 30 Kč
V měsíci září můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Tváře Cejlu připravenou občanským
sdružením PAMĚŤ. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické
domluvě. Vstup volný

POZVÁNKY
K O N KU R Z DO V O J E NS K É HO UM Ě L E C K É HO S O U BO RU O N DR ÁŠ
VUS Ondráš zve všechny zájemce do konkurzu profesionální části taneční skupiny
(tanečník/tanečnice) Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ, který se uskuteční 6. září 2017
v sídle VUS ONDRÁŠ, Štefánikova 53a Brno.
Více informací zde: http://www.vusondras.cz/aktuality/konkurzy-nabory/

V Z DĚ L ÁVA CÍ P O ŘA D V US O N DR ÁŠ P ŘÍ Z R A KY UL I C E
Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno organizuje premiéru vzdělávacího pořadu Vojenského uměleckého
souboru ONDRÁŠ Přízraky ulice. Pořad se zaměřuje na drogovou prevenci a je určený pro žáky
2. stupně základních škol a středních škol. Premiéra proběhne 27. 9. 2017 v Divadle na Orlí.
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Tanečně-divadelní pořad profesionální části souboru Přízraky ulice je dalším pokračováním příběhu
pana Etikety z předcházejícího projektu Rande naslepo. Nové téma řeší problematiku drogových
závislostí. Kontakt:
Rudolf Danajovič, dramaturg Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ
E-mail: rudo.danajovic@seznam.cz, tel. 734 743 257

K O NF E RE NC E PAR T I CI PA CE DĚ T Í A I NF O R M O VA N O S T O JE JI CH
P RÁ V E CH
Česko-britská o. p .s. srdečně zve na mezinárodní konferenci Participace dětí a informovanost
o jejich právech.
Konference se koná 11. září 2017 v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Husova 14, Brno za účasti
partnerů z Norska, Islandu a Slovenska.
Bližší informace a registrační formulář najdete na www.ceskobritska.eu.

P E RS O N AL I S T I KA, P R ÁV O A V Z DĚ L Á V Á NÍ V E V E ŘE JN É S P R ÁV Ě
Klub personalistů o. p. s. zve všechny zájemce na konferenci s názvem Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě, která se bude konat ve dnech 19. – 21. září 2017 v Brně. Ke
konferenci je naplánován i doprovodný kulturní program, který se uskuteční v úterý 19. září 2017 od
16.00 do 20.00 hod.
Více informací včetně formuláře přihlášky naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla školního
zpravodaje ve složce Konference_personalistika, případně na kontaktní adrese:
e-mail: konference@klub-personalistu.cz, tel. +420 222 511 152, www.klub-personalistu.cz.

D E N S L E S Y M Ě S TA BR NA
Lesy města Brna, a. s. zvou na akci pro děti dne 23. 9. 2017 od 10.00 do 17.00 hod. v areálu
u MRAVENCE LESÍKA v Brně – Řečkovicích. Bližší informace na letáčku: zde ke stažení

V Ý S TAVA JE D E N K M E N V M UZ E U M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna připravuje velkolepou fotografickou výstavu „Jeden kmen“ na hradě Špilberku.
Zavede vás do fantasy světa skřetů z kmene Snaga, kteří se ve vlastním jazyce nazývají uruki. Výstava
začne netradičně, jednodenním fantasy festivalem v sobotu 23. září na nádvořích Špilberku.
Vystoupí na něm skupiny Deloraine, Vintage Wine, Postcards from Arkham, Trolíla a kapela Jeden
kmen. Na programu festivalu je také turnaj v bojové aréně, šamanské věštby, střelba z kuše, práce se
středověkým jeřábem a mnohé další.
Výstava Jeden kmen bude k vidění od 24. září 2017 do 11. února 2018.
Více informací:
http://www.spilberk.cz/festival-k-zahajeni-vystavy-jeden-kmen/

K O NF E RE NC E „ DR O G Y JS O U P RO B L É M “
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna Brno, Veslařská 246 zve
všechny zájemce z řad pedagogů na konferenci „Drogy jsou problém“, která proběhne dne
30. 11. 2017 za účasti odborníků se zaměřením na drogovou problematiku.
Příspěvky budou na téma „Užívání drog nezletilými“.
Dozvíte se, jak snadné je drogy získat přes internet a jak je těžké se s drogou vypořádat.
Více informací a závazné přihlášky: jiri.martinec@dum-brno.cz, petr.pivoda@dum-brno.cz,
tel. 725 549 807
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ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, příspěvková organizace
přijme učitelku na celý i částečný pracovní úvazek a asistentku pedagoga. Nástup od 1. září 2017.
Kontakt: tel. 604 930 773, e-mail: ms.cihelni@volny.cz
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, p. o.
přijme kvalifikovanou učitelku MŠ na celý úvazek a školního asistenta na 20 hod. za týden na DPČ.
Životopis zasílejte na e-mail ms.strnadova@bm.orgman.cz. Bližší informace na telefonu 737 914 940.
MŠ Milosrdných bratří Brno
hledá do svého týmu kolegyni na pozici učitelka. Termín nástupu: 1. 1. 2018
Úvazek: 1,0. Doba pracovního poměru: zástup za MD
Nabízíme:
 práci pod křídly andělů (nejen v přeneseném slova smyslu) v podnětném, vstřícném, přátelském
a duchaplném prostředí
 získání zkušeností s principy Montessori pedagogiky
 možnosti dalšího vzdělávání
 mzdové podmínky totožné s podmínkami ve státním školství
 finanční i nefinanční benefity
Požadujeme:
 otevřenost ke křesťanským hodnotám a principům Řádu Milosrdných bratří (princip hospitality)
 vstřícnost k Montessori pedagogice
 kvalifikaci učitelky MŠ (SŠ, VŠ – primární pedagogika, speciální pedagogika – vzdělání v oboru
spec. ped. je výhodou)
 hudební sluch (hra na nástroj není podmínkou)
 schopnost a ochota k týmové spolupráci
 otevřenost vůči novým věcem a kreativní přístup
Životopisy spolu s motivačním dopisem zasílejte k rukám ředitelky školy nebo na e-mail
materskaskola@milosrdni.cz. Termín výběrového řízení bude uchazečům oznámen e-mailem.
Životopisy ani motivační dopisy se nebudou po ukončení řízení archivovat.
Bližší informace o VŘ a o školce – www.milosrdni.cz, nebo FB: Mateřská škola Milosrdných bratří
Kontakt:
Mateřská škola Milosrdných bratří, Vídeňská 7, 639 00 Brno
Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina
přijme vyučenou kuchařku nebo pomocnou sílu na celý nebo zkrácený úvazek. Nástup ihned.
Kontakt:
tel. č. 606 391 786, e-mail: sj.slatina@volny.cz

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ hledá místo v mateřské škole. I na zkrácený úvazek.
Kontakt:

tel. 605 546 913

Učitelka MŠ (58 let) hledá HPP nejlépe na plný úvazek v dosahu MHD.
Kontakt:

tel. 731 763 730
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Hledám místo učitelky MŠ nebo vychovatelky ŠD i na zkrácený úvazek nebo zástup.
Kontakt:
tel. 608 107 321
Učitelka AJ hledá místo v základní škole (případně mateřské škole)
Kontakt:
tel. +972 534 239 224, e-mail: tagrid86@gmail.com
Učitelka s aprobací 1. – 5. roč.+Př hledá zástupy na základní škole.
Kontakt:

tel. 775 268 120, 541 220 144

Učitel s aprobací Př-Z, Bi-Z hledá zástupy na ZŠ nebo SŠ.
Kontakt:

tel. 775 268 120, 541 220 144

Hledám pracovní místo vedoucí stravovacího provozu v MŠ, ZŠ v Brně a okolí. Nástup od října.
Kontakt:
tel.: 604 182 113, e-mail: stepanka.pinosova@seznam.cz
Hledám pracovní místo kuchařky v MŠ, ZŠ na 6 – 8 hodin. Vyučená cukrářka s pětiletou praxí
kuchařky. Vaření je i mým koníčkem. Lokalita, co nejblíže k Bosonohám.
Kontakt:
tel. 736 257 879
Hledám pracovní místo školnice nebo pomocné síly do kuchyně v MŠ na celý úvazek.
Nástup od října.
Kontakt:
tel. 723 321 776

P O DĚ KO V Á NÍ
Paní Monzerová děkuje MŠ nám. Svornosti, Brno-Žabovřesky za vzornou péči o svého syna i ostatní
děti. Vyzdvihuje obzvláště „neobyčejně kvalitní práci“ p. uč. Julie Balgové a Terezy Knapové, ale
děkuje i všem ostatním zaměstnancům této školky v čele s paní ředitelkou za jejich kvalitní práci.
Manželé Řezníčkovi děkují všem zaměstnancům MŠ Studánka Brno – Kníničky v čele s p. řed.
Zrostovou za příkladnou práci a za vzornou péči o jejich syna Svatopluka.
Paní ředitelka Bc. Petra Škrdlíková z MŠ Milosrdných bratří by chtěla touto cestou velmi pochválit
vedoucí školní kuchyně z MŠ Nádvorní paní Meluzínovou a celý její tým spolupracovníků. Jídlo
dětem velmi chutná a nechybí zde i chutně připravené netradiční potraviny, navíc je s kuchyní MŠ
Nádvorní velmi dobrá komunikace.

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
A KT I V NÍ DI VAD E L N Í DÍ L N Y P RO RO D I Č E S DĚ T M I O D 5 DO 8 L E T
Od 1. 9. 2017 zahajujeme další sezonu pravidelných aktivních divadelních dílen pro děti ve věku od
5 do 8 let spolu s rodiči. Víkendové divadelní dílny, pod vedením odborných lektorů, budou
dvouhodinové otevřené lekce, založené nejen na dramatické výchově.
Lekce budou probíhat na základě různých tematických okruhů vybíraných podle předchozích
zkušeností, znalostí a jejich využití v dalším běžném životě.
Při výběru jednotlivých tematických okruhů bude samozřejmě přihlédnuto i k tomu, že účastníci
budou různých věkových kategorií (děti od 5 do 8 let, věk rodičů bude zcela jistě různý). Proto
všechny hodiny budou probíhat velmi přístupnou a hravou formou a i proto jsme zvolili formu
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otevřených lekcí, jejichž obsah na sebe nebude zásadně navazovat a bude tak vhodný pro pravidelné
účastníky divadelních dílen, stejně jako i pro nově příchozí.
Podrobné informace získáte na e-mail adrese: divadylko-brno@seznam.cz
Projekt se koná za finanční podpory statutárního města Brna.

B R NĚ NS K É D Ě T S K É DI VA DL O
Brněnské Dětské Divadlo (BDD) hledá pro doplnění souboru děti s různými zájmy ve věku cca od 8 do
15 let (doplnění věkové skupiny). Doposud BDD uvedlo několik inscenací, jejichž výčet byl zveřejněn
v minulých číslech školního zpravodaje v loňském školním roce.
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovnědramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé
jednotlivé divadelní inscenace.
BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl dnes
již zesnulý režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu
a získané znalosti či dovednosti budou dětmi dále využívány v dalším běžném životě. Z této činnosti
mohou v budoucnu také vzejít i další výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke
znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“.
Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného
reprízování. Další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný, lze to i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.
Projekt BDD se koná za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
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