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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější
implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování
osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být
plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.
Metodická pomůcka si klade za cíl seznámit osoby, které vykonávají činnosti v oblasti zpracování
osobních údajů v kontextu školství, s nadcházející úpravou ochrany osobních údajů představovanou
tímto evropským nařízením. Metodika chce být obecným interpretačním vodítkem při aplikaci
jednotlivých pravidel. Jejím záměrem tudíž není rozbor konkrétních situací, které s ohledem na šíři
adresátů tohoto doporučení nelze ani obsáhnout a které jsou z tohoto důvodu zapracovány pouze
příkladmo.
Pro snadnější orientaci v materiálu je úvodní části doporučení popsáno, o jakou právní úpravu se
jedná, na co je třeba se v souvislosti s ní připravit a dále jsou tamtéž uvedeny zásady pro další
nakládání s osobními údaji. Tyto zásady se dále prolínají druhou částí materiálu, která je věnována
výkladu vybraných ustanovení nařízení, se kterými se v prostředí školství můžeme setkat.
Metodická pomůcka byla na pracovní úrovni konzultována s některými zástupci škol, dále také
s reprezentanty Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jedná se o první verzi
metodické pomůcky, která bude dále doplňována podle stavu, jak budou zpřesňovány výklady gestory
právního předpisu (Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů).
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR.pdf
Odkaz:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-oochrane?highlightWords=gdpr

Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány
rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování
kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.
Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků formou vzdělávání, mentoringu a síťování
se zkušenými kolegy. V rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků bude podporována
i spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. místních knihoven, muzeí nebo
mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi).
Součástí výzvy je i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Místní akční skupiny, obce, svazky nebo sdružení obcí, městské části hlavního města Prahy a další
subjekty splňující podmínky dané výzvou mohou o dotaci žádat od 15. listopadu 2017 do vyčerpání
alokace, nejpozději však do 31. října 2018. Alokace výzvy byla stanovena na 3 miliardy korun.
Více informací o výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání II naleznete na stránkách
http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/3-miliardy-z-op-vvv-pro-regionalni-skolstvi
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Povinné předškolní vzdělávání
Účast pětiletých dětí v mateřských školách se dlouhodobě udržuje nad devadesáti procenty všech
pětiletých dětí v populaci. Letos se ale do předškolního vzdělávání zapojilo už téměř 97 procent těchto
dětí.
Povinné předškolní vzdělávání bylo zavedeno od září letošního roku a týká se dětí, které nejpozději do
konce srpna dosáhly věku pěti let. Primárně se plní v mateřské škole v rozsahu čtyř hodin denně,
zákon ale umožňuje i jiné způsoby plnění, například také individuálním vzděláváním.
V souvislosti s letošní změnou si můžou rodiče zvolit pro svoje dítě z několika variant povinného
předškolního vzdělávání podle toho, co je pro jejich dítě nejvhodnější. V případě, že mají rodiče
důvody pro to, aby dítě nedocházelo denně do kolektivu vrstevníků, mohou pro něj zvolit formu
individuálního vzdělávání. Rodiče tak pouze zajistí účast dítěte v mateřské škole ve stanoveném
termínu u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech.
Navzdory povinnosti předškolního vzdělávání se jej neúčastní zhruba tři procenta pětiletých dětí
(včetně dětí pobývajících v zahraničí, pro něž však není povinné). Z celkového počtu téměř 110 tisíc
pětiletých dětí v populaci jich tak povinnou předškolní docházku plní více než 106,5 tisíce, přičemž
téměř 3,4 tisíce z nich se povinné docházky neúčastní v žádné její formě.
MŠMT o povinném předškolním vzdělávání informovalo také na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnimvzdelavani
MŠMT připravilo podrobné informace v rozdělení pro rodiče http://www.msmt.cz/file/40102/
Pro MŠ: http://www.msmt.cz/file/40133/
Pro zřizovatele MŠ: http://www.msmt.cz/file/40117/
Odkaz:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/predskolniho-vzdelavani-se-ucastni-97-procent-petiletych

Oslavy k výročí J. A. Komenského
350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského (2020) a zároveň 430. výročí jeho narození (2022)
připomene Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Ministerstvem kultury řadou
vzpomínkových akcí, jejichž příprava začne už v příštím roce.
Více informací:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-chysta-velke-oslavy-vyroci-j-a-komenskeho

Věstník MŠMT 09-10/2017
Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 9-10/2017 (8 s.)
Část oznamovací
 Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2017 pro účely poskytování dotací na činnost
škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo
registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2017 (stanovených č.j. MSMT-279/2017)
 Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů schválených MŠMT
 Informace o odebrání schvalovací doložky MŠMT
 Ztráta razítka
MSMT 09-10-2017

5

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Metodická informace pro ředitele škol – prevence a postup při
řešení stížností
Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol
a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich
zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni
školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně,
a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti
ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy
evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již
v samotném počátku, tedy na úrovni školy. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Tuto pomůcku naleznete také v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Metodicka-informace-pro-reditele-skol-%E2%80%93prevence-a

Ověřování úrovně žáků ve vybraných gramotnostech
Dne 13. listopadu 2017 zahájila Česká školní inspekce další ověřování výsledků žáků v počátečním
vzdělávání, které bude v tomto školním roce zaměřeno na žáky 9. ročníků základních škol a žáky
2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Sledovanými oblastmi budou
čtenářská, matematická a sociální gramotnost a znalosti a dovednosti žáků získávané a rozvíjené
v rámci mediální výchovy. Do vzorku je zařazeno přibližně 600 základních a 600 středních škol,
přičemž v každé škole budou zjišťovány výsledky žáků pouze v jedné z uvedených oblastí. Více
informací: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-overi-uroven-zaku-ve-vybrany

Tematické zprávy
Kvalita školního stravování
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na kvalitu školního stravování – bližší informace v kapitole OŠMT
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Kvalita-skolniho-stravovani
Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na problematiku společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve
školním roce 2016/2017. Součástí zprávy jsou také zjištění týkající se zájmového vzdělávání
a školských poradenských zařízení.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Spolecne-vzdelavani-ve-skolnim-ro
Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (v mateřských a základních školách
zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona). Stručné shrnutí – zde. Odkaz:
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-deti-a-zaku-se-sluchov
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SDĚLENÍ 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORA MĚSTA
BRNA
Vážení pedagogičtí pracovníci,
obracím se na Vás ve věci nadcházejícího nového roku 2018, který bude důležitý
nejen z hlediska významných výročí našeho státu, ale přinese také mnoho úkolů
v oblasti řízení škol.
Platná legislativa vztahující se k šestiletému funkčnímu období ředitelů škol
ukazuje, že ředitelům ve 108 brněnských školách uplyne v nadcházejícím roce
právě šest let. Chtěl bych podotknout, že si práce vedení škol velmi vážím a že
v žádném případě neuvažujeme v Brně o plošném rekonkurzním řízení. Rada
města Brna vyhlásí konkurzní řízení v těch případech, kdy to bude požadovat
zřizovatel školy, tedy městská část.
Domnívám se, že část ředitelů může v nadcházejícím období ze svých postů
z různých důvodů odcházet a na uvolněné pozice bude vypsán konkurz. Na
základě zkušeností z poslední doby, kdy uchazeči nebyli na svoji budoucí pozici
ředitele dostatečně připraveni, případně byl počet uchazečů minimální, jsem
rozhodl v rámci projektů OP VVV ve spolupráci s OŠMT MMB umožnit
zájemcům z řad pedagogů vhlédnout do práce ředitele, prostřednictvím
vzdělávací nabídky „Kompetence vedoucího pracovníka ve školství“.
Bližší informace o obsahu a možnosti přihlášení naleznete na webovém rozhraní
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
http://map.brno.cz/login.php v sekci host a také v tomto Školním zpravodaji
v sekci Projekty OP VVV.
Touto nabídkou bych chtěl oslovit všechny ty z vás, kteří se chtějí věnovat řídící
práci ve škole a kteří jsou ochotni přijmout odpovědnost za vedení škol
a samozřejmě za vzdělávání dětí pro 21. století.
S poděkováním
Mgr. Petr Hladík
první náměstek primátora města Brna

7

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětové ocenění pro mladé lidi od 14 do 24 let,
které je motivuje a podporuje v jejich osobním rozvoji. Účastníci DofE si stanovují cíle ve čtyřech
oblastech (Talent, Sport, Dobrovolnictví a Expedice) a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich
splnění. Po celém světě se zapojily miliony studentů, v ČR se DofE účastní již téměř 2 000 mladých
lidí. Město Brno finančně podporuje zapojení základních škol do tohoto projektu.
Nejbližší školení DofE nejen pro nováčky:
27. 2. 2018 – základní
28. 2. 2018 – expediční
Více na:
http://www.dofe.cz/cz/skoleni/
Více informací o tomto projektu podá:
p. Mgr. Irena Hudcová, hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 172 181

Individuální vzdělávání dětí a žáků
Na základě opakujících se dotazů na individuální vzdělávání dětí a žáků upozorňuje OŠMT MMB na
možnost získat informace na metodických stránkách školy ZŠ Březová. Tato škola nabízí možnost
přezkoušení žáka v Brně v centru města.
Více informací: http://www.zsbrezova.eu/index.php/skola

Mateřinka Brno 2018
Vážené paní ředitelky, milé kolegyně,
dovolte mi, abych srdečně pozvala vás i děti k účasti na 18. ročníku nesoutěžní přehlídky Mateřinka
Brno 2018, na které mají mateřské školy jedinečnou možnost prezentovat široké veřejnosti svou
tvořivou práci.
Brněnské oblastní kolo festivalu proběhne ve středu 7. března 2018 v sále Břetislava Bakaly na
Žerotínově nám. 6 v Brně.
Zájemce prosím o zaslání vyplněné přihlášky e-mailem do 12. 1. 2018 na adresu:
ms.videnska@seznam.cz. Ze zúčastněných škol obdrží 3 vylosované zajímavé ceny.
Podrobné informace obdrží přihlášené školy e-mailem koncem ledna 2018, nebo mne kontaktujte na
výše uvedeném e-mailu, případně na tel. čísle: 605 929 003.
Součástí Mateřinky Brno 2018 bude jako každoročně i výstava výtvarných prací dětí z mateřských
škol. Prosím případné zájemce, ať se také nahlásí na e-mail ms.videnska@seznam.cz.
Formulář přihlášky naleznete v elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.
Nikol Minářová

Upozornění na dřívější uzávěrku lednového ŠZ
Upozorňujeme všechny přispěvovatele, že uzávěrka lednového čísla školního zpravodaje
bude již 10. prosince 2017 vzhledem k vánočním prázdninám. Příspěvky dodané později
nebudou již moci být do tohoto čísla zařazeny. Děkujeme za pochopení.
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Brněnské Vánoce 2017
OŠMT MMB upozorňuje, že jako každý rok i letos se uskuteční „Brněnské Vánoce 2017“ na náměstí
Svobody, které připravilo město Brno spolu s Turistickým informačním centrem. Program bude
probíhat ve dnech od 24. 11. do 23. 12. 2017.
Více informací: https://www.gotobrno.cz/akce/brnenske-vanoce/
Městská část Brno-střed přináší i letos adventní trhy v prostoru Zelného trhu s názvem „Advent na
Zelňáku“. Více informací: http://www.adventnazelnaku.cz/

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

Výstava Přežili koncentrační tábory
Oddělení cestovního ruchu a zahraničních vztahů MMB zve všechny pedagogy i žáky na výstavu
Přežili koncentrační tábory, která proběhne ve dnech 6. 1. – 29. 1. 2018 v křížové chodbě Nové
radnice, Dominikánské nám. 1. Výstava bude otevřena denně od 10.00 do 18.00 hod., vstup volný.
Jedná se o výstavu fotografií německého fotografa Stefana Hankeho – fotoprojekt o přeživších
občanech z koncentračních táborů v období druhé světové války (v letech 2005–2015 portrétoval
Stefan Hanke celkem 121 přeživších v sedmi zemích světa). V Brně se představí část výstavy –
celkem 23 portrétů přeživších občanů, kteří mají či měli vztah k bývalému Československu.

Kvalita školního stravování (Vybrané aspekty včetně dietního
stravování) – ČŠI
Od října 2016 do června 2017 proběhlo inspekční dotazníkové a prezenční šetření v 868 školních
jídelnách, ve 235 školních jídelnách – výdejnách a v 7 školních jídelnách – vývařovnách.
Z šetření vyplynuly následující informace. Personální zajištění zařízení školního stravování (ZŠS)
považuje za dostatečné 86 % ředitelů škol se školní jídelnou a 81 % vedoucích školních jídelen.
Dopady absence některého zaměstnance je víc než polovina zařízení schopna eliminovat bez změny
vlastního provozu. Absence má však za následek snížení počtu nabízených jídel.
Důležitým bodem personálního zabezpečení školního stravování je finanční ohodnocení zaměstnanců.
Odměny nejsou vypláceny v 5 % ZŠS, osobní příplatky neposkytuje více než 30 % zařízení.
Spokojenost ohodnocením je dle vedoucích pracovníků jen přibližně v polovině zařízení.
Na kvalitu školního stravování má vliv informovanost vyplývající z pravidelných provozních porad
a z účasti vedoucích pracovníků na poradách vedení příslušných škol. Nejčastěji jsou na poradách
řešeny úhrady stravného a chování strávníků v jídelně.
Dle zjištění ČŠI poskytuje dietní stravování 7 % ZŠS a 8 % zařízení umožňuje individuální stravování
formou ohřevu jídla přineseného z domova. Více než polovina ZŠS poskytující dietní stravování
spolupracuje s externím nutričním terapeutem. Hlavními důvody pro nezajišťování dietního stravování
jsou personální, prostorové a materiální aspekty.
Doporučení České školní inspekce:
 Zvýšit úroveň odměňování pracovníků školního stravování
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Obezřetně přistupovat k návrhům na zpřísňování požadavků na zdravé stravování s ohledem
na stravovací návyky dětí a žáků z domova a riziko jejich odchodu k jinému, méně zdravému
způsobu stravování
 Zaměřit pozornost na receptury umožňující připravovat pokrmy nutričně vyvážené a zároveň
atraktivní pro strávníky
 Rozšířit nabídku jídel, při sestavování se inspirovat od úspěšných jídelen a podporovat sdílení
inspirace mezi školními jídelnami (přehlídky, soutěže, virtuální prostředí apod.)
 Podporovat zřizování a činnost stravovacích komisí při školách a ZŠS
 Rozšířit nabídku specializovaných školících akcí pro odborný růst zaměstnanců
Shrnutí hlavních zjištění je přiloženo k elektronické verzi prosincového vydání Školního zpravodaje.
Celá tematická zpráva je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce,
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Kvalita-skolniho-stravovani

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:
1. 2. 2018 (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/

Víkendový kurz Příprava teplých pokrmů
Termín konání:

7. – 8. 4. 2018
8.00 – 16.00 (SO–NE) teorie
14. – 15. 4. 2018
8.00 – 16.00 (SO–NE) teorie
21. – 22. 4. 2018
8.00 – 16.00 (SO–NE) odborný výcvik
28. 4. 2018
závěrečná zkouška
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb., je možné na základě tří profesních kvalifikací a úspěšného 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:
8.500 Kč
Závazné přihlášky:
do 12. 3. 2018 (počet účastníků omezen)
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
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PROJEKTY OP VVV

Kompetence vedoucího pracovníka ve školství
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna srdečně zve pedagogické pracovníky
i zájemce z řad veřejnosti na seminář na téma Kompetence vedoucího pracovníka ve školství, který se
uskuteční na Nové radnici Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno ve školící místnosti
Podkova. Datum a čas realizace semináře budou upřesněny. Seminář povede odborník z oblasti
školského práva a odborník z praxe.
Registrace probíhá na webové adrese http://map.brno.cz/index.php v sekci host.
Seminář je určen všem, kteří zvažují možnost pracovat na pozici vedoucího pracovníka ve školství.
Cíl semináře:
- motivovat k rozhodnutí účastnit se výběrových řízení na vedoucí pozice ve školství
- podpořit budování manažerských kompetencí
- vytvořit logický systém základních znalostí a vědomostí v oblasti právní úpravy spojené
s činností základní školy
- přispět k snazšímu vypracování právně podložené koncepce školy
Obsah semináře:
- právnická osoba a její činnosti, právní zakotvení činnosti v právních předpisech
- aspekty činnosti právnické osoby a jejich souvislosti (např. rejstřík škol a školských zařízení,
činnost školy a jejích součástí, principy financování)
- zpracování koncepce školy
- systém smluv a interních směrnic právnické osoby
- řízení a kontrola provozu školy
- základní práva a povinnosti zaměstnavatele
- manažerské předpoklady: management řízení školy, management lidských zdrojů,
management spolupráce s partnery
- efektivní komunikace, plánování a rozhodování
- odolnost vůči stresovým situacím
- budování pozitivního klimatu školy
- spolupráce se školskou radou
- komunikace s rodiči, zřizovatelem a kontrolními orgány
- role zřizovatele a kompetence ředitele
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Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
N A BÍ D KA S E M I NÁŘ E NA L E DE N 2 0 18 P RO Z Á KL A DN Í Š KO LY
Registrace probíhá od 1. prosince na webu: http://kvalitnizs4.brno
8. ledna 2018 od 13.00 do 17.00 – Mgr. Lenka Bínová
Poruchy chování: Základní znalosti a dovednosti pro asistenty pedagoga na základní škole

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244, Rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
D E T E KC E A I NT E RV E N CE U D Ě T Í O HRO Ž E NÝ CH Z A N E D B ÁV Á NÍ M ,
T Ý RÁ NÍ M ČI Z NE U Ž Í V Á N Í M
27. září 2017 proběhlo na Nové radnici, Dominikánské náměstí 1, školící místnost Podkova čtvrté
setkání platformy projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání. S příspěvkem na téma Detekce
a intervence u dětí ohrožených zanedbáváním, týráním či zneužíváním vystoupila lektorka PhDr.
Alena Plšková.
V příloze najdete Informační materiál z platformy č. 4 – 21. 9. 2017.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
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
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.
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.
AKCE KONANÉ V ZOO BRNO:
3. 12. 2017 – Rozsvícení vánočního stromu
V první prosincovou neděli rozsvítíme na tradičním místě u expozice Beringia vánoční strom. Pro
všechny návštěvníky máme připravený bohatý adventní program: výtvarné dílničky pro děti, malování
na obličej, koncert a samozřejmě také setkání se zvířaty. Vánoční strom rozsvítíme v 16 hodin.
A navíc, v neděli máme od 12 hodin dobrovolné vstupné!
3. 12. 2017 – Advent v Zoo Brno
V neděli od 10 do 15 hodin budou probíhat v Zoo Brno adventní dílničky v Beringii (u medvěda),
které připravuje SEV Hlídka. Návštěvníci, kteří se budou chtít účastnit slavnostního podvečerního
rozsvěcení vánočního stromu v Zoo Brno, se mohou během dne zastavit u nás v kamčatské chalupě
a vyrobit si drobné vánoční dekorace.
AKCE KONANÉ V SEV HLÍDKA:
Středisko ekologické výchovy (SEV Hlídka)
Hlídka 209/4, 602 00 Brno, www.sevhlidka.cz
2. 12. 2017 – Advent na Hlídce
První prosincovou sobotu bude od 10 do 16 hodin na Hlídce panovat předvánoční atmosféra.
Návštěvníci budou mít k dispozici veškerý materiál na výrobu adventních věnců. Pro děti jsou
připraveny další dílničky a pro nejmenší bude otevřena herna v mateřském centru. Pohodovou náladu
doplní výborný nealkoholický punč.

V Z DĚ L ÁVA CÍ NA BÍ DKA M A NS I O , V. O . S .
MANSIO, v. o. s. pořádá v prosinci tento kurz:
Komunikace s rodiči – 1. prosince 2017
Více informací:
Marcela Šefčíková, asistentka pro MANSIO, v. o .s.
tel. 734 458 502, e-mail: sefcikova@mansio.cz, www.mansio.cz
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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 – 19 h, dle domluvy)
23. 2. 2018 – JARO, ZIMA
23. 3. 2018 – JARO, VELIKONOCE
20. 4. 2018 – DEN MATEK, LÉTO
Cena: 500 Kč za jeden seminář
Proutěný víkend: 12. – 14. 10. 2018
Základy pletení z pedigu, barvení pedigu – misky, podnosy, ošatky, oplétání sklenic, pletení na pevné
dno…vhodné pro začátečníky i pokročilé. Cena: 1.050 Kč
Keramická dílnička:
24. 2. a 17. 3. 2018 (soboty 9.00 – 13.00) JARO, VELIKONOCE
19. 5. a 9. 6. 2018 (soboty 9.00 – 13.00) LÉTO, PRÁZDNINY
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin Cena: 950 Kč
Textilní hrátky
11. – 13. 5. 2018 ( víkendový kurz )
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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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
Otevírací doba v období vánočních svátků:
24. 12. a 25. 12. 2017 zavřeno
26. 12. 2017 otevřen celý hrad od 9.00 do 17.00 hod.
31. 12. 2017 otevřen celý hrad do 15.00 hod.
1. 1. 2018 otevřeno od 13.00 do 17.00 hod. (jen kasematy a krátkodobé výstavy: Stavba jako Brno, Od
hradby k paneláku, Jeden kmen, Kouzelný svět počítačových her)
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:

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
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

15

Informace o programech ke stálým expozicím najdete na: http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
24. 9. – 31. 12. 2017
Hrad Špilberk, gotický sál
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
Edukační program k výstavě:
Staňte se trpaslíkem a vydejte se na dobrodružnou cestu spolu s bytostmi, které vystoupily
z obrazovky a čekají na děti na začarované planetě! V edukačním programu nahlédneme pod pokličku
vzniku kreativních videoher – prozkoumáme, které tvůrčí postupy čeští výtvarníci a animátoři
používají, čím se inspirují. Pohrajeme si s vlastní fantazií, vyzkoušíme nejnovější kreativní počítačové
hry, budeme si vyprávět. Který příběh malé návštěvníky zaujme?
Cílová skupina: MŠ – předškoláci, 1. a 2. stupeň ZŠ
Délka programu: 60-90 minut
Vstupné: Kč 50,- /účastník programu, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., e-mail: svatkova@spilberk.cz, tel.: 542 123 635
AKCE:
Stavební technika středověku – zrcadlo nastavené dnešku
V rámci přednášky bude představeno srovnání konstrukce a funkčnosti středověkých stavebních strojů
se soudobou technikou. Téma se neomezí pouze na prezentaci realizovaných replik stavebních strojů,
ale bude vyhodnoceno i z hlediska ekonomických a ekologických souvislostí.
Přednášku prosloví tesařský mistr Petr Růžička, autor funkčních replik středověkých stavebních strojů,
které byly vystaveny v létě 2017 na Špilberku.
6. 12. v 17.00 hodin
Hrad Špilberk
Komentovaná prohlídka výstavy Jeden kmen
Jak vzniká Jeden kmen? Brněnský výtvarný fantasy projekt Jeden kmen žije světem skřetů z kmene
Snaga už mnoho let. Jak se zdokonalují skřetí kostýmy a masky? V kolika bitvách stihli skřeti
bojovat? Jak se cítí lidé, ze kterých se občas stanou skřeti? Zveme vás na komentovanou prohlídku, při
níž odhalíte mnoho netušeného. Vyprávět vám bude Ctibor Ostrý, kurátor a člen projektu.
9. 12. v 15.30 hodin
Hrad Špilberk
Hravé Vánoce na Špilberku
Advent na hradě Špilberku patří už tradičně dětem. I letos bude na nádvoří zářit vánoční strom.
V první adventní sobotu vás čeká jarmark, divadelní představení pro děti nebo oblíbené opékání
špekáčků. Po celý den si užijete spoustu legrace s poťouchlým Chuchlem. Potkáte ho ve výstavě
Kouzelný svět počítačových her. Čekají vás také různé veselé úkoly, vánoční dílničky nebo pohádkový
fotoateliér.
9. 12. 2017 od 10.00 do 17.00 hodin
Hrad Špilberk
Veselá beseda s tvůrcem počítačové hry Chuchel Jaromírem Plachým z ateliéru Amanita Design
bude doprovázena promítáním fiktivních dokumentů týkajících se hlavního hrdiny této hry.
Doprovodný program k výstavě Kouzelný svět počítačových her.
16. 12. 2017 v 15.00 hodin
Hrad Špilberk
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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
Otevírací doba v období vánočních svátků:
24. 12. – 27. 12. 2017 zavřeno
28. 12. – 30. 12. 2017 otevřeno od 10.00 do 18.00 hod.
31. 12. 2017 otevřeno do 15.00 hod.
1. 1. 2018 zavřeno

Muzeum hraček
Stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.
Čím voní Vánoce?
4. 12.– 15. 12. 2017
Ve vánočním programu se Zimní pohádkou si připomeneme staré vánoční zvyky, chutě a vůně.
Společně si zazpíváme a vytvoříme vánoční přáníčka nebo zimní dekorace.
Délka programu cca 90–120 minut
Pro děti od 4 let
Objednávky a informace:
Programy pro skupiny (maximálně 20 dětí) se konají pouze po předchozí objednávce a dohodě
s lektorkou. Příplatek za program 20 Kč
PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz, tel.: 542 123 618
Informace o stálých programech k expozici najdete na: www.meninska-brana.cz/nabidka-pro-skoly/

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.
Otevírací doba během vánočních svátků:
24. 12. – 25. 12. 2017 zavřeno
26. 12. – 30. 12. 2017 otevřeno od 10.00 do 18.00 hod.
31. 12. 2017 otevřeno od 10.00 do 15.00 hod.
1. 1. 2018 zavřeno
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 4. 12. 2017 v 17.00 hod.: Večer s Ivanem a Helenou Klímovými
Beseda s jedním z nejpřekládanějších českých autorů Ivanem Klímou a jeho ženou psychoterapeutkou
Helenou Klímovou. Beseda bude doplněna prodejem knih a následnou autogramiádou. Vstupné 30 Kč
ČT 7. 12. 2017 v 17.00 hod.: Moravští židovští spisovatelé
Přednáška profesorky Ingeborg Fialové z Katedry germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci
přiblíží tvorbu několika významných osobností působících od 18. do 20. století na Moravě. Vstupné
30 Kč
NE 10. 12. 2017 ve 14.00 hod.: O Svátku světel v synagoze
Komentovanou prohlídku brněnské synagogy spojenou s přednáškou o chanukových zvyklostech
povede Kristýna Kuboňová z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Maximální počet účastníků prohlídky je 50 osob.
Rezervace na e-mailu: kristyna.kubonova@gmail.com. Vstupné 30 Kč
PO 11. 12. 2017 v 17 hod: Zlatý věk brněnského průmyslu
Již třetí přednáška z cyklu Rakouský Manchester, která se tentokrát zaměří na úspěšné brněnské
židovské podnikatele 2. poloviny 19. století. Docent Bohumír Smutný z Moravského zemského
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archivu posluchače seznámí s vývojem a rozvojem průmyslu v Brně do začátku 1. světové války
a doloží jej na příkladech významných zástupců z jednotlivých oborů (bratři Stiassni, Neumark,
Porges a Lederer). Vstupné 30 Kč
ČT 14. 12. 2017 v 17.00 hod.: Adolf Loos jako tvůrce plzeňských interiérů
Přednáška historičky architektury Zuzany Ragulové posluchačům představí jednotlivé interiéry
a seznámí se společnými a příznačnými znaky Loosovy tvorby. Vstupné 30 Kč
NE 17. 12. 2017 v 10.30 hod.: Program pro děti – V rajské zahradě
Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra
ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč
V měsíci prosinci můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu olejomaleb nazvanou Kdo je kdo?
malířky a členky Židovské obce Brno Judity Kopotové. Výstava je přístupná ve dnech programových
akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

POZVÁNKY
K O NF E RE NC E V Ý C HO VA K Ž I V O T U
Edutrea s. r. o., Jeremkova 17, 147 00 Praha připravuje na 3. a 4. března 2018 v Brně československou konferenci Výchova k životu, jejímž cílem bude propojení odborníků s rodiči, pedagogy
a všemi, kteří se podílejí na výchově dětí.
Půjde o odbornou platformu, kde účastníci získají mnoho praktických informací od předních
odborníků na výchovu a vzdělávání.
Konference bude v Brně, protože je to na půl cesty z Prahy a z Bratislavy, odkud je očekávána velká
účast.
Více informací: www.vychovakzivotu.com

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
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SOUTĚŽE
V ÁNO ČN Í T U RN AJ 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 minulého čísla školního
zpravodaje jste mohli najít 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

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 byly rozeslány v elektronických souborech minulého
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
Z M Ě NY A DRE S
Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, p. o.
má novou e-mailovou adresu: ms.hochman@seznam.cz .
Stará e-mailová adresa bude ještě nějakou chvíli v provozu, ale nová adresa je již funkční.

K O UP Ě , P RO D E JE
Obracím se na vás s žádostí o odprodej školního vyřazeného majetku. V nynější době vykupuji
(mimo koženého tělocvičného nářadí) staré pomůcky z chemie – kuličkové modely molekul, plastové
modely krystalů a průhledných krystalů, vyřazené pomůcky z fyziky – staré modely motorů, vyřazené
biologické pomůcky – kostry lidské i zvířecí, modely lidského těla i jeho části, vycpaniny, preparáty
v lihu… Platím hotově, přijedu po celé ČR.
Pokud máte něco vyřazeného na likvidaci nebo budete něco vyřazovat, prosím kontaktujte mě na tel:
+420 607 160 158 nebo na tento e-mail: nellyjane293@gmail.com.
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N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Česko-kanadská MŠ, ZŠ a Gymnázium v Jesenici u Prahy
přijme kvalifikované učitele MŠ a učitele 1. st. ZŠ s nástupem v lednu/únoru 2018. Na další školní rok
hledáme rovněž kvalifikované učitele 2. stupně a gymnázia s aprobací matematika, zeměpis, český
a německý jazyk. Předešlé zkušenosti, flexibilita a komunikativní znalosti AJ jsou vítány. Možnost
využít školní byt. CV zasílejte na hr@sunnycanadian.cz nebo nás kontaktujte na tel. 733 177 763;
www.sunnycanadian.cz.
Výběrové řízení na pozici speciálního pedagoga/pedagožky
Hledáme speciálního pedagoga/pedagožku popř. psychologa/psycholožku s hlubším zájmem
o poradenskou práci s dětmi nebo studenty. Požadujeme ukončené magisterské studium speciální
pedagogiky se specializací SPU nebo ukončené magisterské studium psychologie. Výhodou je praxe
ve škole či školském poradenském zařízení. Preferujeme zájem o celý úvazek. Nabízíme (po
zaškolení) 12. platovou třídu, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění, pružnou pracovní
dobu, další sebevzdělávání. Nástup od 1. 1. 2018.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s motivačním dopisem na adresu krejci@pppbrno.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Výběrové řízení na pozici sociální pracovník/pracovnice
Hledáme do našeho týmu sociální pracovnici s alespoň 3 letou praxí a hlubším zájmem
o poradenskou práci ve školském poradenském zařízení. Nutná znalost práce na PC. Jen na plný
úvazek. Nástup co nejdříve! Nabízíme 8 platovou třídu. V případě zájmu pošlete strukturovaný
životopis popř. motivační dopis na adresu krejci@pppbrno.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno
hledá kvalifikovanou učitelku MŠ na úvazek 80% na dobu od 1. 1. 2018 – 30. 3. 2018.
Kontakt : 549 121 086 hankana@centrum.cz
MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3
nabízí volné místo učitelky MŠ na plný úvazek od 1. 12. 2017. Předpokladem je splnění
kvalifikačních předpokladů v souladu s legislativou.
Písemné žádosti s životopisem posílejte na mszengrova@seznam.cz.
Kontakt:
tel. 605 707 262
Mateřská škola Brno, Dubová 2
příjme školního asistenta – personální podpora MŠ se vzděláním pro asistenty, které je dostačující –
na úvazek 0,50 h hrazeno ze šablon – finanční odměna 10.000 Kč/měs. Vyžaduji akční, pohotovou
a samostatnou pracovnici .
Kontakt:
tel. 541 220 299
Základní škola Brno, Labská 27, Starý Lískovec
hledá vyučenou kuchařku s praxí (nejlépe ve školním stravování) na plný úvazek. Nástup možný od
3. 1. 2018.
Kontakt:
ivana.kleinova@zslabska.cz, tel. 602 293 002
ZŠ Novoměstská 21, Brno-Řečkovice
přijme do pracovního poměru na plný úvazek vyučenou kuchařku/ře.
Nástup možný od 1. 1. 2018
Kontakt:
kancelar@zsnovomestska.cz. 541 321 508, 541 225 349
Hledáme pomocnici do kuchyně na celý úvazek, nástup dle dohody, stačí od září 2018.
Podmínka – rychlá, samostatná, flexibilní nekuřačka.
Volejte na tel.: 605 487 836
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Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ hledá místo na plný i zkrácený úvazek.
Kontakt:

tel. 731 763 730

Učitelka MŠ, 10 let praxe, hledá zaměstnání.
Kontakt:

tel. 739 017 134

Učitelka přírodopisu a výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ hledá zaměstnání.
Kontakt:
evianek.e@seznam.cz, tel. 724 512 953

P O DĚ KO V Á NÍ
Paní Ing. arch. Marcela Vlachová děkuje i jménem ostatních rodičů ředitelce ZŠ Gajdošova
p. Mgr. Markétě Olbertové za obdivuhodné úsilí a energii, kterou vkládá do řešení mnoha problémů.
S pozitivním ohlasem se setkal cyklus návštěv Pohádková škola a Klubík Montessori, kdy předškoláci
mají možnost navštěvovat svou budoucí školu po celý školní rok.

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“.
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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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