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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Způsob omlouvání dětí v MŠ
Způsob omlouvání nepřítomnosti dětí v mateřských školách určují, jako doposud, školní řády. Záleží
na řediteli MŠ, jakou formu omluvy ve školním řádu stanoví. Na tvorbě školního řádu se mohou
podílet i rodiče. Rozsah možné absence v povinném předškolním vzdělávání není legislativně
stanoven, podstatné je posouzení konkrétní situace ředitelem MŠ.
Více informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/zpusob-omlouvani-deti-v-ms-urcujenadale-skolni-rad

Novinky ve školním roce 2017/2018
Co čeká děti, žáky, studenty, jejich rodiče a pedagogy v novém školním roce? MŠMT zveřejňuje
přehled nejdůležitějších novinek 2017/2018.
Více informací:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/novinky-ve-skolnim-roce-2017-2018

Nové číslo Zpravodaje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává nové číslo Zpravodaje.
Zpravodaj_MSMT_září.pdf

Věstník MŠMT 08/2017
Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 8/2017 (56 s.)
Část oznamovací
 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
 Seznam učebnic pro základní vzdělání schválených MŠMT
MSMT 8-2017
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu s výsledky inspekčního elektronického zjišťování
uskutečněného v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, které bylo zaměřeno
na zjišťování podmínek pro využití digitálních technologií.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii

Vybrané znaky méně úspěšných a velmi úspěšných tříd
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření TIMSS 2015
a TIMSS 2011, jejímž cílem je porovnat na základě výsledků těchto šetření vybrané znaky méně
úspěšných a velmi úspěšných tříd.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Srovnani-vybranych-znaku-mene-u

Zahraniční aktuality
Česká školní inspekce nabízí všem zájemcům o problematiku vzdělávání přehledy vybraných
informací a zajímavostí ze zahraničních elektronických zdrojů. Zpracovávány jsou zejména vybrané
informace z oblasti hodnocení kvality procesů ve vzdělávání (např. externí evaluace/autoevaluace),
výsledků vzdělávání žáků (např. standardizované testování, vlastní hodnotící nástroje školy či učitele
apod.) nebo informace týkající se posuzování různých metod výuky. Důležitým zdrojem jsou webové
stránky OECD, Stálé mezinárodní konference inspektorátů, zahraniční zpravodajské weby
a internetové stránky nejrůznějších relevantních aktérů ve vzdělávání. Přehled zahraničních aktualit
bude dostupný za každý měsíc (počínaje říjnem 2014) ve formátu PDF, pod každou anotací článku je
uveden hypertextový odkaz na původní text.
Zahraniční aktuality – červenec, srpen 2017
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Zahranicni-aktuality

Informační bulletin České školní inspekce
Uvnitř vydání naleznete např.:
 Zástupci samospráv diskutovali v Senátu o vzdělávání
 Specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2017/2018
 Informace o realizaci projektu Komplexní systém hodnocení
 Tematické zprávy České školní inspekce
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-09_2017

4

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE

Nové právní předpisy týkající se školství uveřejněné ve Sbírce
zákonů
Vyhláška č. 270/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- novelizovaná ustanovení – § 10 odst. 1, § 13 odst. 2 a 3, § 15 odst. 3, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1
a 2, § 18 odst. 1, § 20 odst. 2, § 23 – vložen nový odst. 2, přílohy
- účinnost 1. září 2017; některá ustanovení 1. 12. 2017 a 1. 9. 2018 – viz čl. III účinnost.
Novela směřuje i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání.
Zejména se jedná o odstranění postupů, u kterých se v praxi ukázalo, že jsou zbytné, ať už vzhledem
ke své povaze nebo duplicitě vůči jiným postupům (např. § 15 odst. 3). Dále se odstraňují 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.
vybrané změny:
- § 10 odst. 1: Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění
individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1
k této vyhlášce.
Text vyhlášky se v § 10 odst. 1 dává do souladu s Přílohou č. 1 vyhlášky, v níž je plán pedagogické
podpory vnímán jako jeden z druhů podpůrných opatření prvního stupně. Není věcný důvod, aby tento
plán byl zpracováván obligatorně před poskytováním všech podpůrných opatření prvního stupně.
Navrhovaná právní úprava mimo jiné odstraňuje nadměrnou administrativní zátěž, jež leží
v současnosti na školách, pokud mají poskytovat i podpůrná opatření nejnižšího stupně intenzity.
- § 16 odst. 1: Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského
poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském
zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním.
Jedná se o drobnou terminologickou změnu, aby bylo jasné, kde se jednotlivé úkony v souvislosti
s udělením informovaného souhlasu provádí. V praxi totiž dochází k odklonu od původně
zamýšleného postupu. Ustanovení v nové podobě zcela jasně stanovuje, že informovaný souhlas je
třeba udělovat až konkrétní škole či školskému zařízení, jež bude podpůrná opatření poskytovat.
Souhlas udělený ve školském poradenském zařízení bez znalosti konkrétní podoby podpůrných
opatření stejně není možné považovat za informovaný souhlas dle zákona a vyhlášky.
- § 17, § 18: V textu předpisu se upřesňuje, že předmětná pravidla se vztahují pouze na případy, kdy se
jedná o dítě, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. V současnosti se lze setkat
s interpretacemi, že daná právní úprava dopadá i na děti, žáky a studenty nadané či mimořádně nadané.
Tento přístup však nemá oporu v úmyslu předkladatele novely. Smyslem navrhované změny je tak
především, aby bylo vyjasněno, že právní úprava nedopadá na nadané žáky, které nemají speciální
vzdělávací potřeby.
Ke správnému pochopení a aplikaci novelizovaných ustanovení může napomoci důvodová zpráva,
případně platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Důvodová zpráva a platné znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění je k dispozici v aplikaci Úřadu vlády ČR
https://apps.odok.cz pod PID: KORNAP6CJ8SK pod záložkou verze materiálu – verze pro jednání
vlády nebo LRV; https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAP6CJ8SK
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Poděkování ředitelům škol v JMK
OŠMT MMB tlumočí poděkování Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
všem ředitelům škol v JMK za úsilí, které věnovali dodržování hygienických předpisů v případě
epidemie hepatitidy A. Díky opatřením proti šíření nákazy se podařilo zabránit masovému rozšíření ve
školních kolektivech.
Celý text poděkování naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.

Nemocnice zvířátek
Termín konání:
Místo konání:
Více informací:

14. – 25. 5. 2018
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
Kounicova 16, 602 00 Brno
www.voszbrno.cz

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání
OŠMT MMB sděluje, že organizací kurzů pro získání základního vzdělání pro osoby, které po
ukončení povinné školní docházky nezískaly stupeň vzdělání – základní vzdělání, je ve školním roce
2017/2018 pověřena Základní a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace.
Kontakt: e-mail: info@osmec.cz, tel. 545 212 165.
Bližší informace naleznete na stránce OŠ JMK:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/organizace-kurzu-pro-ziskani-zakladnihovzdelani-organizovanych-zakladnimi-skolami

Bezplatná příprava k začlenění dětí osoby s cizí státní
příslušností do základního vzdělávání
OŠMT MMB sděluje, že organizací bezplatné přípravy k začlenění dětí osoby s cizí státní příslušností
do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka v základních školách ve školním roce
2017/2018 je za Brno určena:
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
Kontakt: e-mail: zsstankova@volny.cz, tel. 541 219 992, 541 422 022
Bližší informace naleznete na stránce OŠ JMK:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zakladni-skoly-realizujicijazykovou-pripravu-pro-deti-cizich-statnich-prislusniku-ve-skolnim-roce

Kurz Příprava teplých pokrmů
Přípravný víkendový kurz k vykonání profesní zkoušky
Termín konání:
07. – 08. 10. 2017
08.00 –16.00 (SO – NE)
14.– 15. 10. 2017
08.00 –16.00 (SO – NE)
04. 11. 2017
08.00 – 16.00 (SO) odborný výcvik
09. 11. 2017
15.30 – 20,00 (SO) profesní zkouška
V tomto kurzu jsou ještě 2 místa volná.
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Pokud se vám zalíbí víkendové vzdělávání, hodláme tohoto roku otevřít ještě jeden víkendový kurz
o stejných hodinových dotacích a to ve dnech:
11. – 12. 11. 2017
08.00 – 16,00 (SO – NE)
26. 11. 2017
08.00 – 16.00 (NE)
03. 12. 2017
08.00 – 16.00 (NE)
09. 12. 2017
08.00 – 16.00 (SO) odborný výcvik
10. 12. 2017
08.00 – 13.00 (NE) profesní zkouška
Celá výuka včetně zkoušek bude probíhat v našem novém vzdělávacím zařízení.
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb., je možné na základě tří profesních kvalifikací a úspěšnému
složení kvalifikačních zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci a po
zkoušce na stanovené škole i výuční list.
Místo konání kurzu:
vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Kurzovné při počtu nejméně 5 účastníků: 7.800 Kč
Závazné přihlášky do 22. 9. 2017 (počet účastníků omezen)
Výše uvedená cena platí pouze v roce 2017, v příštím roce bude navýšena.
Kontakt:
NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00 e-mail dita@ncm.cz, www.ncm.cz
tel. 543 239 124 Adámková, Bc. Dita Ochmannová
724 353 962 Radka Adámková

Hygienické minimum
Seminář k získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění §19/odst. 2., například
Alergeny v praxi. Seminář povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy.
Součástí je test a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termín:
19. 10. 2017 (čtvrtek) 15.00 – 20.00.
Cena:
500 Kč (1 účastník) splatná na fakturu před zahájením a po nahlášení fakturačních
údajů. Fakturační údaje uveďte, prosím, při přihlášení.
Předpokládaný počet osob je 20. Při požadavku na nižší počet osob vám bude vyhověno a cena bude
navýšena.
Kontakt pro přihlášení: NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 1/2, 612 00 Brno
Tel. 724 353 962 Radka Adámková
e-mail endlicherova@ncm.cz www.ncm.cz
https://www.facebook.com/NcM.vzdelavaci.stredisko/
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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
Pozvánky na akce projektu
V elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje naleznete ve složce OŠMT_projekty tyto
přílohy:
1. Sdílení zkušeností dobré praxe na říjen 2017
2. Pozvánka na závěrečné setkání projektu
3. Pozvánka na seminář Kompetence vedoucího pracovníka ve školství

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt odstartoval dne 1. září 2017.
Projekt plošně podporuje kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně. Zaměřuje se
na prevenci školní neúspěšnosti na základních školách, kariérové poradenství a na práci s rodiči
znevýhodněných žáků. V projektu je zapojeno 66 základních škol zřizovaných statutárním městem
Brnem/jeho městskými částmi, 2 školy jiných zřizovatelů, které s městem Brnem a jím zřizovanými
školami dlouhodobě spolupracují a 7 organizací, které doučují žáky základních škol v neformálních
klubech.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
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

Z O O BR NO A S TAN I C E Z Á JM O V Ý CH ČI NNO S T Í
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, U Zoologické zahrady 46, 635 00
Brno, www.zoobrno.cz
Středisko ekologické výchovy (SEV Hlídka, Hlídka 209/4, 602 00 Brno, www.sevhlidka.cz
Zoo Brno se již několik let vedle chovu zvířat věnuje celé řadě vzdělávacích aktivit. Pořádá výukové
programy, dlouholetou tradici mají kroužky se zoologickým zaměřením při Stanici mladých
přírodovědců, pro všechny sociálně znevýhodněné děti a mládež je otevřen Nízkoprahový klub atd.
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K těmto aktivitám se v roce 2015 přidává také Středisko ekologické výchovy Hlídka (SEV Hlídka).
Od roku 2016 se Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o. stala školským zařízením.
Rádi bychom vás pozvali na následující události konané jak v Zoo Brno, tak ve Středisku ekologické
výchovy Hlídka, které naleznete v objektu bývalé barokní prachárny z roku 1728 na úbočí Špilberku.
11. 10. 2017 Den přírodních věd v Zoo Brno
Jako již každoročně pro vás studenti Střední průmyslové školy chemické v Brně připravují zábavné
soutěžní dopoledne. Co to znamená?
Dne 11. října 2017 zveme všechny základní školy a víceletá gymnázia z jižní Moravy do Zoo Brno.
Dozvíte se plno zajímavých informací, a když budete úspěšní, můžete i něco vyhrát. Zúčastnit se
mohou žáci 7. – 9. tříd základních škol a sekunda – kvarta z víceletých gymnázií.
Soutěž probíhá formou procházky po zoo, během níž se soutěžící zastavují u jednotlivých stanovišť,
kde si vyslechnou zajímavé informace z různých odvětví přírodních věd a poté odpovídají na otázky.
Soutěžící začínají na úvodním stanovišti, kde se zapíší a dostanou odpovědní archy. Po dokončení celé
soutěžní trasy a zodpovězení všech otázek žáky čeká i program za odměnu. Tak neváhejte a přihlašujte
se od 1. září do 4. října na e-mail galova@zoobrno.cz (Mgr. Jana Galová). Do předmětu uveďte Den
přírodních věd a do zprávy počet družstev, která chcete zaregistrovat, jména soutěžících žáků a vaši
školu. Z každé školy se mohou zúčastnit až 3 tříčlenné týmy.
Soutěžící týmy mají vstup do zoo na tuto soutěž zdarma.
Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o. a Střední průmyslová škola chemická, Brno, p. o.
11. 10. 2017 Příběh banánu v SEV Hlídka
Přijďte na procházku do parku Špilberk pod SEV Hlídka, můžete si prohlédnout výstavu umístěnou
přímo v parku na stromech s názvem PŘÍBĚH BANÁNU a strávit příjemné odpoledne při drobném
sportování a hrách či drobném vyrábění na podporu férového obchodu, takzvaného FAIRTRADE.
Dospělí mohou v mateřském centru SEV Hlídka shlédnout dokument o podmínkách pěstování banánů,
či ochutnat fairtade kávu nebo čaj. Akce se koná od 14 do 17 hodin.
Výstava bude v parku pod SEV Hlídka umístěna od 7. do 14. 10. 2017 a bude již potřetí součástí
Týdne důstojné práce, který se zabývá ožehavými tématy naší každodenní spotřeby.
13. 10. 2017 BRAMBORIÁDA v SEV Hlídka
Ve čtvrtek odpoledne se bude konat od 14 do 17 hodin již 3. ročník oblíbené akce Bramboriáda – děti
i dospělí si mohou zkusit zasoutěžit v různých bramborových disciplínách, vyrobit si za pomoci
brambor tradiční i netradiční dekorace a ochutnat bramborové dobroty.
28. 10. 2017 Halloween v Zoo Brno
Poslední říjnovou sobotu chystá Zoo Brno Halloweenskou oslavu, které se aktivně zúčastní SEV
Hlídka. Pokud si chcete vyrobit něco pěkného s podzimní tematikou, přijďte nás navštívit
do kamčatské chalupy v Beringii – u medvěda kamčatského od 15 do 18 hodin.

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/
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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.
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)
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.
Keramická dílnička: 7. a 21. 10. 2017 (soboty 9.00 – 13.00 h) Podzim, zima
25. 11. a 9. 12. 2017 (soboty 9.00 – 13.00 h) Advent, Mikuláš, Vánoce
Kurz je určen pro všechny pedagogické nadšence, hlavně úplné začátečníky! Hodinová dotace: 10
vyučovacích hodin, cena: 950 Kč
Textilní hrátky 3. – 5. 11. 2017 ( víkendový kurz )
Kurz zaměřený na získání základních poznatků a dovedností práce s textilem a přizpůsobení práce
s ním dětem všech věkových kategorií. Seznámíte se s nejrůznějšími technikami zdobení textilu –
batika, tisk na textil, „savování“, malování na hedvábí, transfer obrázků na textil včetně praktických
ukázek a vlastní tvorby.
Hodinová dotace: 15 vyučovacích hodin, cena: 1350 Kč (v ceně kurzovné, materiál, hotové výrobky,
osvědčení)
Místo konání všech kurzů: Kudelova 8, Brno
Lektoři těchto kurzů: Ivana Smutná, Ota Kolář
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz
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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

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
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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.
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 A K CÍ O D U ČÍ M E P RV 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)
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

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, tel. 542 123 611, pokladna 542 123 677, e-mail:
muzeum.brno@spilberk.cz, www.spilberk.cz
POZOR ZMĚNA! Přechod na zimní otevírací dobu!
Hrad a pevnost Špilberk
Kasematy: otevírací doba ÚT – NE 9.00 – 17.00 hod. (poslední vstup v 16.30 hod.)
Objednávky prohlídek: 542 123 614, kasematy@spilberk.cz
Stálé expozice: Špilberk od hradu k pevnosti, Špilberk – Žalář národů, Brno na Špilberku, Od
renesance po modernu, Od moderny po současnost, O nové Brno, VULKANALIA, Dětská dílna
Otevírací doba: SO – NE od 9.00 do 17.00 hod., poslední stup v 16.30 hod.
Rozhledna: ÚT – NE od 9.00 do 17.00 hod., otevřeno pouze za příznivých povětrnostních podmínek!
Krátkodobé výstavy:
Stavba jako Brno, Od hradby k paneláku:
Hrad Špilberk, jižní křídlo, 1. patro
Radek Kratina /Konstanty a proměnné:
Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro
Jeden kmen:
Hrad Špilberk, gotický sál
Otevírací doba krátkodobých výstav:

1. 6. – 31. 12. 2017
30. 8. – 15. 10. 2017
24. 9. – 31. 12. 2017
ÚT – NE od 9.00 do 17.00 hod.

Akce:
Komentovaná prohlídka výstavy Radek Kratina – Konstanty a proměnné, kterou
povede její autorka a kurátorka Ilona Víchová.
5. 10. 2017 v 16.30 hod., sraz u hlavní pokladny na Špilberku.
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Měnínská brána, Měnínská 7, 602 00 Brno, tel. 542 214 946, e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz,
www.meninska-brana.cz, otevírací doba ČT – PO od 10.00. do 18.00 hod. – Muzeum hraček
Vila Tugenhat, Černopolní 45, 613 00 Brno, tel. 515 511 015/17, 731 616 899
e-mail: info@tugenhat.eu, www.tugenhat.eu
Otevírací doba: ÚT – NE 10.00 – 18.00 hod.. Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu –
v 17.00 hod. poslední prohlídka. Vstupenky na všechny akce lze zakoupit online na webových
stránkách
www.tugendhat.eu.
Více
informací
o
akcích
na
http://www.tugendhat.eu/aktualne/kalendar.html.

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,
PO 2. 10. 2017 v 17.00 hod.: Vernisáž výstavy Slovo, obraz, Schulz
Úvodní slovo pronese Hana Nela Palková ze Spolku přátel Bruna Schulze. Vstup volný
ST 4. 10. 2017 v 17.00 hod.: Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Brně-Židenicích
Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.
ST 11. 10. 2017 v 17.00 hod.: Setkání s „Wintonovým dítětem“ Hugo Maromem
Přednáška vojenského leteckého veterána Hugo Maroma se zaměří především na české a německé
Kindertransporty směrované v letech 1938–39 do Velké Británie. Vstupné 30 Kč
NE 15. 10. 2017 v 10.30 hod.: Pro děti – Stvoření světa
Dílna pro děti od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na
židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč
PO 16. 10. 2017 v 17.00 hod.: Neodstraněná pošta Fedora Gála
Beseda se sociologem, politikem, filmovým dokumentaristou a publicistou Fedorem Gálem bude
věnovaná především jeho literární tvorbě. Vstupné 30 Kč
PO 23. 10. 2017 v 17.00 hod: Vernisáž výstavy Život v diaspoře
Zásadní okamžiky židovství a život mimo Izrael, tedy v diaspoře, dokumentuje fotograf Jindřich
Buxbaum. Vstup volný.
V měsíci říjnu a listopadu můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Slovo, obraz, Schulz
připravenou Spolkem přátel Bruna Schulze. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí
a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

POZVÁNKY
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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SOUTĚŽE
M AT E S O
Vážení kolegové,
z elektronické přílohy tohoto Zpravodaje si můžete stáhnout zadání školního kola 11. ročníku
**MATE**matické *SO*utěže - *MATESO* pro žáky 5. tříd, která se koná pod záštitou
1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka.
Školní kolo proběhne na vašich školách v termínu od 30. 10. do 3. 11. 2017, městské kolo se
uskuteční v úterý 14. 11. 2017 na TZŠ Kuldova 38 od 13:00 hodin.
V příloze jsou tyto soubory: zadání úloh školního kola (MATESO_2017_18.pdf), pokyny a řešení
(pokyny.pdf), karta odpovědí pro snadnější opravování (karta.pdf).
Přihlašování do soutěže proběhne prostřednictvím elektronického formuláře. Informace k přihlašování
naleznete v pokynech k soutěži (soubor pokyny.pdf).
Přečtěte si prosím tyto „pokyny“ pozorně, naleznete zde také informace k organizaci soutěže a správné
výsledky.
Těšíme se na účast vašich žáků v městském kole, kde pro ně máme opět připraveny pěkné ceny.
Kontakt:
Mgr. Michaela Jedličková, ředitelka školy, Tyršova základní škola Brno, Kuldova 38,
tel. 545 425 063, e-mail: mjedlickova@zskuldova.cz, www.zskuldova.cz

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, p. o.
hledá kvalifikovanou učitelku MŠ na celý úvazek.
Kontakt

tel. 737 114 240

MŠ Milosrdných bratří Brno nabízí pracovní pozici asistent/ka pedagoga – školní asistent/ka
Termín nástupu: 1. 1. 2018
Úvazek: 0,75 (možnost kombinace PP, DPP, DPČ)
Doba pracovního poměru: na dobu určitou s možností další spolupráce.
Kontakt:
materskaskola@milosrdni.cz, tel. ředitelka školy – 731 402 757
Mateřská škola Brno, Libušina třída 29
hledá na pozici hlavní kuchařky vyučenou kuchařku s praxí na úvazek 0,94.
Nástup možný ihned.
Kontakt:
tel. 547 220 073, mslib29@seznam.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:
Učitelka s aprobací 1. – 5. roč.+Př hledá zástupy na základní škole.
Kontakt:
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tel. 605 546 913

tel. 775 268 120, 541 220 144

Učitelka AJ hledá místo v základní škole (případně mateřské škole).
Kontakt:
tel. +972 534 239 224, e-mail: tagrid86@gmail.com
Učitel s aprobací Př-Z, Bi-Z hledá zástupy na ZŠ nebo SŠ.
Kontakt:

tel. 775 268 120, 541 220 144

Pomocná kuchařka hledá práci nejlépe na plný úvazek. Nástup od 1. 12. 2017
Kontakt:
tel. 777 945 570
Hledám pracovní místo pomocné kuchařky do školní kuchyně, několik let praxe. Preferuji pracoviště
Řečkovice, ale není podmínkou.
Kontakt:
tel. 732 486 162
Hledám pracovní místo provozní v MŠ. Upřednostňuji lokalitu Bohunice a Starý Lískovec, ale není
podmínkou. Nastoupit mohu ihned.
Kontakt:
tel. 737 650 766
Hledám pracovní místo pomocné kuchařky. Preferuji lokalitu v blízkosti Lesné, v tomto případě
mám zájem o plný úvazek. V případě jiné lokality mohu nastoupit na poloviční úvazek.
Kontakt:
tel. 777 557 307

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
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
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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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