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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem
pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo
studenta
Výklad k § 22a a 22b školského zákona upravujícím práva a povinnosti pedagogických pracovníků
a k § 31 školského zákona nově upravujícímu postup v případě zvláště závažných porušení povinností
stanovených zákonem.
Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/pomucka-k-nove-zakotvenym-pravum-a-povinnostempedagogickych?highlightWords=Pom%C5%AFcka+nov%C4%9B+zakotven%C3%BDm+pr%C3%A
1v%C5%AFm

Metodická pomoc při zajištění kvalitního školního stravování
(č. j. MSMT-30485/2015-4)
Metodická pomoc k zajištění kvalitního školního stravování je vydána v návaznosti na § 29 odst. 1,
§ 119 a § 122 odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a na vyhlášku
č. 107/2005 Sb., o školním stravování , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o školním
stravování“. Metodická pomoc k zajištění kvalitního školního stravování.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicka-pomoc-pri-zajisteni-kvalitniho-skolniho-stravovani

Pátá výzva na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ
MŠMT vyhlašuje již pátou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol pro roky 2018 a 2019. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol
s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem
podpořit kapacity MŠ a ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí. Výzva se nevztahuje na projekty
hlavního města Prahy ani městských částí hlavního města Prahy.
Na dotaci je vyčleněno pro období 2018 – 2019 celkem 330 milionů Kč. Výzva se vyhlašuje
k 11. říjnu 2017 a uzávěrka přijímání žádostí je 8. prosince 2017.
Program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky bude touto pátou výzvou ukončen. V důsledku realizace čtyř předchozích výzev
došlo k navýšení kapacit o 155 kmenových učeben základních škol s navýšením rejstříkové kapacity
pro 3 604 žáků a o 73 tříd mateřských škol s navýšením rejstříkové kapacity pro 1 751 dětí.
Uzávěrka přihlášek: 8. 12. 2017
Podrobnosti k výzvě naleznete ZDE.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasuje-dalsi-vyzvu-na-rozsireni-kapacitms-a-zs-1
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Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora
vzdělávání cizinců ve školách (č. j.: MSMT-24277/2017), který je určen na podporu dětí a žáků –
cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání
a v základním vzdělávání.
Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na
částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého
jazyka přizpůsobené potřebám těchto dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do společnosti
a vzdělávacího systému České republiky.
Podrobné informace k vyhlášení programu, včetně informace o způsobu a termínu podání žádosti dle
typu oprávněného žadatele, jsou uvedeny v přílohách ke stažení.
Žádost o dotaci podávána prostřednictvím kraje měla být příslušnému kraji doručena do 23. 10. 2017.
Žádost podávaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději do 6. 11. 2017 do 15 hod.
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programupodpora-vzdelavani-cizincu-ve

Dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národn ostních
menšin v roce 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit
národnostních menšin v roce 2018 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání
v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného
jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do
věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury
jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.
Žádat mohou právnické osoby v souladu s usnesením vlády č. 504 ze dne 10. července 2017,
o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018,
včetně škol, školských zařízení a vysokých škol, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch
příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi
odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady dokládajícími
činnost žadatele alespoň jeden rok. Školy a školská zařízení, které se řídí při vzdělávání školními
vzdělávacími programy, nemusí činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin prokazovat.
Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 6. listopadu 2017 do 15 hodin..
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-msmt-podporavzdelavacich-aktivit
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Uvolněné úlohy z TIMSS 2015
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS
2015. Publikace obsahuje testové úlohy z matematiky a přírodovědy pro žáky 4. ročníků ZŠ a určena
je zejména učitelům prvního stupně základních škol, kteří mohou tyto úlohy využít přímo ve výuce.
Odkaz:
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolneneulohy-z-TIMSS-2015

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy –
semináře pro pedagogy
Česká školní inspekce v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém
hodnocení připravila pro pedagogy základních škol vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout
učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků
vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky
matematiky a přírodovědy.
Seminář je určen zejména pro učitele prvního stupně základních škol, přihlásit je však možné
i pedagogy působící na 2. stupni či zástupce vedení školy. Přihlášeno může být i více účastníků
za jednu školu.
Jednodenní semináře (9:00 – 15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se od října do prosince 2017
uskuteční ve většině krajských měst České republiky, a to v několika termínech.
Termíny pro Brno: 14. 11., 15. 11., 16. 11., 20. 11., 21. 11., 22. 11., 23. 11., 24. 11., 27. 11., 28. 11.,
29. 11., 30. 11., 1. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12. 2017
Místo konání v Brně: Hotel Myslivna DAAD plus, s. r. o., Nad Pisárkami 276/1
Pozvánky jsou základním školám v jednotlivých krajích zasílány také adresně prostřednictvím emailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání
vzdělávacího programu v daném regionu. V případě zájmu o účast pedagogů je třeba, aby ředitel
školy nahlásil účastníky za svou školu na e-mailovou adresu registrace@csicr.cz. Do zprávy je třeba
uvést jméno a příjmení účastníka(ů), e-mail účastníka(ů) a termín vybraného semináře. Česká
školní inspekce pak bude s informacemi a instrukcemi kontaktovat přímo konkrétní účastníky.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto vzdělávacích akcí lze využít systém InspIS
HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.
Více informací: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Inspirace-pro-zkvalitnovani-vyuky-matematiky-a-pri
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Metodická setkání ředitelů škol s pracovníky OŠMT
Vážená paní ředitelko,vážený pane řediteli,
zveme Vás na metodická setkání ředitelů/ek základních škol a mateřských škol s pracovníky OŠMT
MMB, které se uskuteční v zasedací místnosti Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1
pro ředitele/ky mateřských škol
31. 10. 2017 a 2. 11. 2017
pro ředitele/ky základních škol
1. 11. 2017
Konkrétní den a hodinu si vyberete sami pomocí přihlašovací aplikace.
Program jednání:
1. Právní informace
2. Informace Pedagogicko-organizačního odd. OŠMT MMB
3. Ekonomické informace
4. Informace k šestiletému funkčnímu období ředitelů škol a školských zařízení jmenovaných do
funkce v r. 2012

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky –
poděkování
OŠMT MMB děkuje všem ředitelům mateřských a základních škol na území města Brna za zajištění
volebních místností dle požadavků místně příslušných úřadů městských částí v objektech škol
v průběhu pátku 20. října a soboty 21. října 2017 vzhledem ke konání voleb do PS Parlamentu ČR
v těchto dvou dnech.

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
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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
Řídící výbor MAP dne 9. října schválil dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně,
který je povinným výstupem projektu.
Ve středu 18. října 2017 se uskutečnilo závěrečné setkání projektu s dotčenou veřejností. Účastníci
vyslechli zajímavé přednášky z oblasti předškolního vzdělávání, k tématu podpory rozvoje čtenářské
gramotnosti u dětí a žáků s dyslexií a k tématu spolupráce škol s Úřadem pro mezinárodně právní
ochranu dětí. Projektový tým pak účastníky seznámil s hodnocením projektu a s informacemi
k pokračování aktivit projektu.
Podle informací z MŠMT ČR bude navazující výzva, tzv. MAP II, vyhlášena v listopadu 2017.
Statutární město Brno má v úmyslu v aktivitách akčního plánování pokračovat, projektová žádost bude
ve spolupráci se školami a organizacemi zapojenými do MAP zpracovávána v průběhu roku 2018.
Zapojené školy a organizace budou o zahájení přípravy žádosti informovány.

Projekt města Brna Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve
městě Brně
V přiloženém elektronickém souboru tohoto čísla školního zpravodaje naleznete pozvánku na seminář
pro pedagogické pracovníky MŠ včetně pokynu k registraci.
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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

S UP E RS P E E D B RN O – N ABÍ DK A P R O U ČI T E L E T Ě L E S NÉ
V Ý C HO V Y
Crossmintonový oddíl Superspeed Brno nabízí školám, které by o crossminton projevily zájem,
podporu v těchto oblastech:
Uspořádáme na škole představení crossmintonu, při němž naši členové předvedou hru učitelům
tělocviku a vysvětlí vše potřebné pro provozování crossmintonu v rámci tělesné výchovy nebo v rámci
zájmových kroužků. Předvedeme ukázkovou hodinu ve vybrané třídě v rámci tělocviku. Zaškolíme
učitele tělocviku do tajů této hry a ukážeme námi používané tréninkové metody a možnosti. Bezplatně
dlouhodobě zapůjčíme vybavení pro provozování crossmintonu (nabídka omezena kapacitou,
uspokojování požadavků dle pořadí projevení zájmu). V případě, pokud by škola projevila zájem
o pořádání zájmového kroužku a nebyl by k dispozici učitel, který by chtěl kroužek vést, jsme schopni
vyčlenit pro kroužek některého z našich trenérů (nabídka omezena kapacitou, vždy je třeba se
konkrétně domluvit). Dle zájmu škol zorganizujeme crossmintonové turnaje jednotlivců nebo školních
družstev.
Pilotní kroužek crossmintonu ve školním roce 2017/2018 již probíhá na WZŠMŠ Plovdivská 8.
V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat:
Superspeed Brno z.s., e-mail: klub@superspeedbrno.cz, www.superspeedbrno.cz
facebook: Superspeed Brno
Kontaktní osoba: Ing. Roman Juráš, předseda klubu, tel: 603 436 926
e-mail: roman.juras@superspeedbrno.cz

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
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
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V Z DĚ L ÁVA CÍ NA BÍ DKA M A NS I O , V. O . S .
MANSIO, v. o. s. pořádá v listopadu tyto kurzy:
1. Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole: 9. 11. 2017
2. Práce s rodinou v adlerovském duchu:
7. – 8. 11. 2017
3. Rodičovská přesvědčení a výchovný styl:
16. 11. 2017
Více informací:
Marcela Šefčíková, asistentka pro MANSIO, v. o .s.
tel. 734 458 502, e-mail: sefcikova@mansio.cz, www.mansio.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
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

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.
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
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.

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.
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Rozhledna: ÚT – NE od 9.00 do 17.00 hod., otevřeno pouze za příznivých povětrnostních podmínek!
Krátkodobé výstavy:

ÚT – NE od 9.00 do 17.00 hod.

Stavba jako Brno, Od hradby k paneláku: 1. 6. – 31. 12. 2017
Hrad Špilberk, jižní křídlo, 1. patro
Přijďte se seznámit se středověkými a novověkými stavebními řemesly a se stavebním vývojem města
Brna. Téma výstavy je symbolicky vymezeno výstavbou městské hradby jakožto základního znaku
středověkého města a rozvojem panelových sídlišť jako hradby novodobé. V jednotlivých částech
výstavy představujících kostel, hradbu, měšťanský dům a hrad (pevnost) jsou prezentována různá
stavební řemesla. Závěr pak představí vývoj moderního bydlení 19. a 20. století.
Edukační program k výstavě k dějinám stavebních řemesel a vývoji stavitelství na příkladu
města Brna
Během programu se budou návštěvníci pozorně dívat, přemýšlet, diskutovat, poslouchat, srovnávat,
zkoušet a trochu si i hrát. A co po jeho absolvování? Pochopí organizaci řemesel ve středověku, umí
jednotlivá představená řemesla charakterizovat, vysvětlí jejich význam pro stavitelství, určí materiály,
nástroje a nářadí, s nimiž řemeslníci pracovali či pracují, objasní technologické postupy, popíší
historický vývoj bydlení a porovnají stavitelství ve středověku a dnes. A to vše na příkladech z města
Brna.
Program je přizpůsoben jednotlivým stupňům vzdělání.
1. stupeň ZŠ
Délka programu: 60-90 minut
Vstupné: Kč 50,-/žák, pedagogický doprovod zdarma.
Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz, tel. 542 123 618
2. stupeň ZŠ, gymnázia, střední školy
Délka programu: 90 minut
Vstupné: Kč 50,-/žák/student, pedagogický doprovod zdarma.
Objednávky: Mgr. Soňa Mertová, e-mail: mertova@spilberk.cz, tel. 542 123 618
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na: http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
24. 9. – 31. 12. 2017
Hrad Špilberk, gotický sál
Jeden kmen je výtvarný projekt s příběhem, ve kterém ožívá svět bytostí známých většině lidského
světa jako skřeti. Ve svém vlastním jazyce se nazývají uruki a návštěvníci mohou prostřednictvím
výstavy nahlédnout hlouběji do každodenního života jednoho z kmenů jménem Snaga. Výstava
fotografií a úryvků příběhu je provede táborem kmene, zakusí společně s válečníky boj i lov, stanou se
svědky tajemného rituálu a na vlastní oči uvidí pohřeb starého šamana. Pokud vás láká neotřelá
fantasy a rádi byste navštívili naturalisticky ztvárněný svět divokého kmene, pak je to výstava přesně
pro vás.
Tato výstava je doporučena návštěvníkům starším než 12 let.

Jeden kmen:

Kouzelný svět počítačových her:

23. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro
Počítače a virtuální svět jsou pro dnešní mladou generaci samozřejmostí. Děti často hrají počítačové
hry, jejichž vizualita ovlivňuje dětskou představivost. Vedle účelově pojatých počítačových her v této
oblasti působí autorské týmy, které vytvářejí hry nápaditě výtvarně řešené, kde kromě hry hraje
důležitou roli originálně řešená vizuální stránka. Na jejich vzniku se mnohdy podílejí profesionální
výtvarní umělci a uplatňují při nich stejné postupy jako při vzniku uměleckého díla. Výstava
interaktivně představí hotové počítačové hry, ale i dílčí fáze použité při jejich tvorbě – od náčrtů až po
modely. Návštěvníci uvidí díla známých tvůrců jako je Amanita Design, ale i menších týmů Paperash
a Hangonit.
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
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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,
Kulturní programy v týdnu od 13. do 19. listopadu jsou ve znamení prvního českého festivalu Bruna
Schulze, věnovaného polskému židovskému malíři, grafikovi, kritikovi a jednomu z nejvýznamnějších
polských meziválečných spisovatelů. Festival je pořádán ve spolupráci brněnské pobočky Židovského
muzea v Praze, Polonistiky FF MU, Židovské obce Brno, Centra experimentálního divadla a uskuteční
se u příležitosti 125. výročí Schulzova narození a 75. výročí jeho tragické smrti.
PO 13. 11. 2017 v 17.00 hod.: Koncert skupiny Małe instrumenty
Koncert Projekt Schulz polské hudební skupiny Małe instrumenty představí čtené úryvky Schulzových
povídek doprovázené hrou na malé hudební nástroje. Vstupné 30 Kč
ÚT 14. 11. 2017 v 17.00 hod.: Sanatorium na věčnosti
Filmový historik Jaroslav Blažejovský představí režijní činnost Wojciecha Jerzyho Hase a jeho film
Sanatorium na věčnosti z roku 1973, který byl natočen dle Schulzovy stejnojmenné povídky. Film
bude promítnut v původním znění s českými titulky. Vstupné 30 Kč
ST 15. 11. 2017v 17.00 hod.: Večer krátkého filmu
Projekce filmových adaptací Schulzových povídek- krátkometrážníc filmy. Filmy budou promítnuty
v původním znění s českými titulky. Vstupné 30 Kč
ČT 16. 11. 2017 v 17.00 hod.: Hledání obrazů
Projekce dokumentárního filmu Benjamina Geisslera z roku 2003. Hledání obrazů pojednávajícího
o osudu výtvarných děl Bruna Schulze nalezených v jeho rodišti Drohobyči. Film bude promítnut
v původním znění s českými titulky. Vstupné 30 Kč
NE 19. 11. 2017 v 10.30 hod.: Program pro děti - Bruno. Chlapec, který se naučil létat
Výtvarnou dílnu propojuje příběh Bruna, chlapce, který se stal slavným spisovatelem a malířem. 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 20. 11. 2017 v 17 hod.: Vernisáž výstavy Kdo je kdo?
Autorská výstava olejomaleb malířky a členky Židovské obce Brno Judity Kopotové. Portrétní tvorbu,
které bude výstava věnována, spojuje autorčino osobité umělecké ztvárnění postav, rodinných
příslušníků či osob, které umělkyni vstoupily do života. Vstup volný
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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

O N - L I N E V Ý S TAVA P RO S TO R E M A Č AS E M 1. S V Ě TO V É V ÁL KY
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, státní příspěvková organizace
v působnosti MŠMT, se připojila k celonárodnímu projektu připomínání 1. světové války on-line
výstavou „Prostorem a časem 1. světové války“.
Jsou zde využity a zhodnoceny oba projekty probíhající samostatně od roku 2014 „(Ne)zapomenuté
pomníky“ a „Co četly děti před sto lety“ s průběžně doplňovanými informacemi o 1. světové válce
z dobových časopisů, s nově získanými poznatky ze školních výročních zpráv a s proměnami přístupu,
pojetí a výkladů této historické události, jak jsou podávány v didaktických publikacích vydaných
v průběhu 20. a začátkem 21. století. Vše je doplněno aktuálními upoutávkami na nové publikace
s tematikou 1. světové války a Československých legií. Společným pojítkem zmiňovaných
informačních zdrojů je bohatý knihovní fond Pedagogické knihovny J. A. Komenského, který je
touto formou prezentován a připomíná tak zároveň i specifické poslání této knihovny v systému
knihoven v ČR pro oblast pedagogiky, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/on-line-vystava-prostorem-a-casem-1-svetove-valky

SOUTĚŽE
V ÁNO ČN Í T U RN A J V S UDO KU
ZŠ Sirotkova zve všechny příznivce luštění sudoku na již tradiční „Vánoční turnaj v Sudoku“.
Soutěžíme v kategoriích: 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. V příloze zpravodaje najdete zadání
školního kola, bodové hodnocení i řešení, zadání je stejné pro všechny věkové kategorie. Z každé
kategorie postupují dva nejlepší soutěžící, v případě stejného bodového zisku rozhoduje čas. Doba
soutěže je 60 minut.
Městské kolo se uskuteční v ZŠ Sirotkova ve středu 13. 12. 2017 v 9.00 hodin.
Přihlášky s uvedením jména a příjmení soutěžícího, třídy a školy zasílejte do 8. 12. 2017 na adresu
nechvatalova@zssirotkova.cz.
Jakékoli dotazy ráda zodpovím.
RNDr. J. Nechvátalová, ZŠ Sirotkova
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M AT E S O
V minulém čísle školního zpravodaje byly zveřejněny veškeré informace k matematické soutěži
MATESO. Připomínáme, že školní kola proběhnou 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.
Veškeré přiložené soubory k této soutěži včetně pokynů k přihlašování byly rozeslány v elektronických
přílohách říjnového čísla školního zpravodaje.
Přečtěte si prosím tyto „pokyny“ pozorně, naleznete zde také informace k organizaci soutěže a správné
výsledky.
Kontakt:
Mgr. Michaela Jedličková, ředitelka školy, Tyršova základní škola Brno, Kuldova 38,
tel. 545 425 063, e-mail: mjedlickova@zskuldova.cz, www.zskuldova.cz

S O UT Ě Ž P O Ž ÁR NÍ O CH RA NA O ČI M A DĚ T Í P RO RO K 2 0 1 8
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresní sdružení hasičů Brno-město vyhlašují 44. ročník
soutěže Požární ochrana očima dětí. Propozice naleznete v elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje.
Připomínáme, že od 1. 1. 2018 do konce února 2018 proběhnou soutěže a vyhodnocení ve školských
a mimoškolských zařízení (základní kola) a do 16. 3. 2018 doručí zástupci zúčastněných škol vítězné
práce školních kol na OSH Brno-město, Zubatého 1, 614 00 Brno.
Kontakt:
e-mail: oshbm@seznam.cz, tel. 737 400 874

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
MŠ Pramínek, o. p. s., Heyrovského 13, Brno
přijme kvalifikovanou učitelku MŠ na plný úvazek s nástupem v listopadu 2017. Předpoklady:
odpovídající kvalifikace, zkušenosti s programem Začít spolu jsou vítány. Profesní životopis zasílejte
na praminek@praminek.cz.
Bližší informace:
tel. 773 899 655
Mateřská škola Brno, Libušina třída 29
hledá na pozici hlavní kuchařky vyučenou kuchařku s praxí na 7,5 hodin. Nástup možný ihned. Na
pozici kuchařky hledáme šikovnou důchodkyni na dočasný zástup.
Kontakt:
tel. 547 220 073, mslib29@seznam.cz
Mateřská škola Prušánecká 8, Brno – Vinohrady
hledá vedoucí školní jídelny na ½ úvazek, znalost programu VIS vítána. Informace a nabídky
zasílejte na adresu info@msprusanecka.cz
Ředitelství Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8
přijme do pracovního poměru na pozici vedoucí stravování s úvazkem 0,50 (20 hodin týdně).
Kvalifikační předpoklady v oboru střední škola v oboru společné stravování, nutriční terapeut, účetní.
Znalost programu VIS pro stravování je výhodou.
Kontakt:
tel. 737 686 058, ms-svor@email.cz
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Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
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

P O DĚ KO V Á NÍ
Paní Marie Jílková děkuje p. ředitelce Marii Šándorové ze ŠJ Pellicova za úroveň obědů, kterou
v jídelně mají nastavenou. Dcery paní Jílkové chodily do MŠ Pod Špilberkem, kam ze ŠJ Pellicova
byly obědy dováženy, a moc jim jídlo chutnalo.

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 jsme zahájili 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
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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