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Vážení a milí spolupracovníci,
spolu s poděkováním za dosavadní práci ve školství Vám všem
přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2018.

Mgr. Martin Jelínek,
vedoucí OŠMT MMB
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Novela vyhlášky č. 27/2016
Ve Sbírce zákonů byla publikována druhá novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Její celé znění včetně příloh najdete ZDE
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2

Semináře o legislativních změnách ve školství
MŠMT připravilo semináře pro zájemce z řad odborné školské veřejnosti v oblasti legislativních změn
ve školním roce 2017/18 ve všech krajích. O novinkách budou informovat pracovníci sekce legislativy
a mezinárodních vztahů MŠMT. Kromě práv a povinností pedagogických pracovníků vyplývajících
z novely školského zákona se budou semináře týkat také nového evropského nařízení o ochraně
osobních údajů a jeho implementace v rámci resortu školství známého pod zkratkou GDPR.
Více údajů: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavi-v-krajich-legislativni-zmenyve-skolstvi

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství
MŠMT připravilo metodickou pomůcku k implementaci GDPR a rozeslalo ji školám. MŠMT
v současné době také pořádá semináře ve všech krajích České republiky a pracuje na případové studii,
která by měla ředitelům názorně pomoci s přípravou na GDPR.
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR.pdf

Možnost nákupu pomůcek a vybavení z výzev OP VVV na šablony
Informace MŠMT vychází z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů
a dochází k závěru, že „...pokud budou výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace
projektu a schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu
s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno.
Budou-li z dotace pořízeny např. didaktické pomůcky, IT technika, audiovizuální technika, kancelářské
vybavení, aj., je to z hlediska rozhodnutí o poskytnutí dotace v pořádku.“
Možnost nákupu pomůcek v šablonách pro ředitele škol.pdf (520,52 KB)
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nakup-pomucek-a-vybaveni-z-vy-zev-op-vvvna-sablony
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Centra podpory pro společné vzdělávání
Případné problémy v oblasti společného vzdělávání pomáhají školám v praxi řešit Centra podpory. Ta
vznikla na všech krajských pracovištích NIDV v rámci projektu Podpora společného vzdělávání
v pedagogické praxi hrazeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
V každém Centru podpory je učitelům, rodičům, ale i dalším zájemcům k dispozici krajský metodik.
Ten poskytuje poradenství v oblasti legislativy, vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání,
nebo také profesní a vzdělávací podporu pracovníkům škol.
Další informace zde:
http://nidv-web-04-prod.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/225-podpora-spolecneho-vzdelavaniv-pedagogicke-praxi
Odkaz:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/se-spolecnym-vzdelavanim-poradi-take-centra-podpory

Věstník MŠMT 11-12/2017
Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 11-12/2017 (12 s.).
Část oznamovací
 Metodický předpis k výpočtu měr studijní neúspěšnosti na vysokých školách
 Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb.,
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
MSMT 11-12-2017
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu
za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy
v České republice.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(1)

Mezinárodní řešení PIRLS 2016 – Národní zpráva
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na
čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Mezinarodni-setreni-PIRLS-2016-Narodni-zprava

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – závěrečná
zpráva
Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky testování žáků
5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v květnu
2017. Součástí dokumentu jsou také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků.
Odkaz:
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-5-a-9-trid-ZS-%E2%80%93

PISA 2015
Týmové řešení problému
Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu obsahující výsledky mezinárodního šetření PISA
2015 v oblasti týmového řešení problému. Součástí zprávy jsou zjištění z dotazníkového šetření
a zpráva také podrobněji představuje typy dotazníků používaných v rámci mezinárodního šetření
PISA.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vysledky-PISA-2015-Tymove-reseni-problemu

Uvolněné testové úlohy z přírodovědné gramotnosti
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA
2015, ve kterém byla hlavní testovanou oblastí přírodovědná gramotnost. Publikace obsahuje testové
úlohy pro patnáctileté žáky a popisuje metodiku tvorby interaktivních úloh. Publikace může být
inspirací zejména pro učitele přírodovědných předmětů druhého stupně základní školy a střední školy.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Uvolnene-ulohy-z-PISA-2015
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Veletrh základních škol 2018
Již tradiční akce se uskuteční ve čtvrtek 15. února 2018 (v době od 14.00 do 18.00 hod.)
a v pátek 16. února 2018 (od 14.00 do 18.00 hod.) ve Středisku volného času Lužánky,
Lidická 50. Slavnostní zahájení proběhne 15. 2. ve 13.30 hod. za účasti 1. náměstka
primátora Mgr. Petra Hladíka.
V případě zájmu o účast vaší školy na této akci se registrujte na e-mailové adrese:
hudcova.irena.osmt@brno.cz,, a to do 15. 1. 2018.

Nové právní předpisy týkající se školství uveřejněné ve Sbírce
zákonů
Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností,
a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve
znění pozdějších předpisů
 účinnost 1. ledna 2018
 novela katalogu prací se týká i pedagogických povolání uvedených v příloze části 2., díle 2.16
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ (např. učitel, vychovatel).

Poděkování za brněnské Vánoce
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem školám a školským
zařízením, které vystupovaly nebo se jinak podílely na organizaci všech akcí k brněnským Vánocům
2017 ve dnech od 24. 11. do 23. 12. 2017.

Poděkování za soutěž Med ecína v historii
OŠMT MMB děkuje MŠ Brno, Fanderlíkova 9a za zabezpečení účasti v celorepublikové výtvarné
a literární soutěži Medecína v historii, kterou vyhlásilo Hnutí na vlastních nohou – Stonožka, FN
Plzeň společně s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity, jejímž cílem je podpora
výzkumu Crohnovy choroby.
OŠMT MMB zároveň blahopřeje Viktoru Bařinkovi z MŠ Brno, Fanderlíkova 9a za vytvoření
Historické lékárny Milosrdných bratří do této soutěže. Za tuto práci obdržel Viktor poděkování
z Arcibiskupství pražského a pozvání na slavnostní mši svatou pro lidi dobré vůle, kterou celebroval
Jeho Eminence Dominik kardinál Duka v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
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Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Výzva k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Brna pro rok 2018
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Zastupitelstvem města Brna
Předpokládaný termín schválení:
prosinec 2017
Předpokládaný objem prostředků:
1 000 000 Kč
Maximální výše dotace na jeden projekt:
60 000 Kč
Minimální výše dotace na jeden projekt:
5 200 Kč
Účel programu:
zapojení do programu Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu
Lhůta pro podání žádosti:
od 4. ledna 2018 do 31. ledna 2018
Předpokládaný termín rozhodnutí o žádosti:
duben 2018
Časový harmonogram realizace projektu:
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018
Důvod podpory stanoveného účelu:
Zastupitelstvo města Brna dne 20. června 2017 schválilo Memorandum o spolupráci mezi statutárním
městem Brnem a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (DofE).
DofE je obecně prospěšnou společností realizující prestižní program neformálního vzdělávání pro
mladé lidi ve věku od 13 do 24 let poskytovaný školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží,
jehož smyslem je komplexní rozvoj mladého člověka a přivedení mladých lidí k rozmanitým
volnočasovým aktivitám a pomoci jim získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru v rámci
rozvoje talentu, sportovních aktivit, dobrovolnické činnosti a absolvování dobrodružné expedice.
Program DofE se k mladým lidem dostává prostřednictvím místních center programu DofE, kterými
se mohou stát organizace pracující s mládeží (např. škola, středisko volného času, domov mládeže,
sportovní nebo turistický oddíl, nezisková organizace). Zde mladí lidé procházejí programem DofE
pomocí proškolených vedoucích programu, kteří jim pomáhají program realizovat. Mladí lidé jako
účastníci programu DofE usilují o zlepšení svých dovedností a talentu, pravidelně se věnují sportovní
aktivitě, dobrovolnicky pomáhají ve svém nejbližším okolí a na závěr společně absolvují
dobrodružnou expedici.
Okruh způsobilých žadatelů:
Právnické osoby v oblasti vzdělávání a volného času dětí a mládeže se sídlem na území města Brna.
Průběh poskytnutí podpory:
Projekt bude zahájen setkáním zástupců přihlášených organizací s koordinátorem programu DofE.
Statutární město Brno přihlášeným organizacím zajistí kompletní zaškolení dvou vedoucích programu,
tedy pedagogů či pracovníků spolku, což zahrnuje dvoudenní kurz – jeden den základní trénink, druhý
den trénink pro expedice. Formou dotace či příspěvku dále statutární město Brno poskytne
přihlášeným organizacím finanční prostředky na úhradu jednorázového poplatku ve výši 5 200 Kč za
členství v DofE. Formou dotace či příspěvku dále statutární město Brno poskytne přihlášeným
organizacím finanční prostředky na odměny dvou zapojeným pedagogům ve výši 500 Kč měsíčně za
každého zapojeného účastníka. Formou dotace či příspěvku dále statutární město Brno poskytne
přihlášeným organizacím finanční prostředky na nákup materiálního vybavení zejména pro
závěrečnou dobrodružnou expedici.
Čerpání dotace:
Čerpání dotace či příspěvku, účel, finanční vypořádání a kontrola, budou realizovány za podmínek
stanovených smlouvou o poskytnutí dotace či stanovených průvodním dopisem o poskytnutí
příspěvku.
Administrátor programu:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám, 3, 601 67 Brno
V případě, že administrátor programu zjistí, že je třeba doplnit některé údaje, je oprávněn vyzvat
žadatele k doplnění a ten je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Polák, tel. 542 172 107, e-mail: polak.marek@brno.cz. Žádost o dotaci či příspěvek se
podává na formuláři, který včetně seznamu požadovaných příloh naleznete na adrese:
https://www.brno.cz/sprava-m%c4%9bsta%20/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinnepolitiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/, část: Dotace, granty, nebo je možné si jej
vyzvednout na OŠMT MMB. Řádně vyplněnou žádost se všemi požadovanými přílohami je nutné
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doručit v tištěné podobě poštou či osobně na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města
Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno ve výše uvedeném termínu.

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 minulého čísla školního zpravodaje.
Nikol Minářová

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.
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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
V přiložených elektronických i tištěných souborech tohoto čísla školního zpravodaje naleznete
pozvánku pro rodiče budoucích prvňáčků na vzdělávací semináře na téma: Úskalí vstupu dítěte do
základního vzdělávání, které se uskuteční v březnu 2018.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
V Z DĚ L ÁVA CÍ P O ŘA D S P RO T I DRO G O V O U T E M AT I KO U V U S
O ND RÁŠ
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ z Brna připravil nový výchovný pořad pro žáky 2. stupně
základních škol a středních škol – Přízraky ulice. Pořad se zaměřuje na výchovu a prevenci
rizikového chování dospívající mládeže s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
Premiéra se uskutečnila 23. 11. 2017 v Kulturním centru Semilasso za přítomnosti pedagogů i žáků
a setkala se s úspěchem. Představení je tanečním divadlem, v němž je děj vyjádřen moderním tancem
v podání mladých tanečníků profesionální části souboru za doprovodu současné reprodukované hudby.
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je známý především uměleckým zpracováním lidových písní
a tanců, a tak může být pro někoho překvapením, že pořad Přízraky ulice je založen na současném
tanci a hudbě. Právě díky tomu se stává velmi atraktivním pro dospívající mládež. Prostřednictvím
nového čtyřicetipětiminutového představení plného hudby a tance chce ONDRÁŠ upozornit
dospívající mládež na nebezpečí spojené s užíváním návykových látek.
Hlavními postavami příběhu jsou dvě kamarádky, z nichž každá je úplně jiná. Prožijeme si s nimi
jeden den, od vstávání, cesty do školy, přes školní docházku, trávení volného času až po večerní
ukládání ke spánku. Vidíme průběh a důsledky jejich rozdílných rozhodnutí. Zásadní postavou je také
pan Etiketa, který diváky celým příběhem provází.
Pořad je možné realizovat přímo ve školách (např. tělocvična) nebo místních kulturních zařízeních.
Soubor má také vlastní technické vybavení, které nedílně přispívá k umělecké kvalitě představení.
Pro více informací a v případě zájmu o objednání kontaktujte dramaturga Rudolfa Danajoviče,
tel.: 724 692 732, e-mail: danajovic@vusondras.cz.

N O V Ý S P O L E K P E D AG O G I CK Á KO M O RA, Z . S .
Nový spolek Pedagogická komora, z.s., má již 1.333 členů a je největším spolkem v českém školství.
Více informací: http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/10/do-spolku-pedagogicka-komora-se.html

C H ARI TAT I V NÍ P RO JE KT PAT RO N
PATRON je charitativní projekt, jehož smyslem a cílem je pomáhat sociálně a zdravotně
znevýhodněným dětem a jejich rodinám v celé České republice. Jádrem jeho práce je zveřejňování
příběhů dětí, které neměli v životě štěstí. Pro každé dítě a jeho příběh se projekt snaží získat finanční
prostředky, které by pokryly jeho konkrétní potřeby.
Více informací: https://patrondeti.cz/

V Z DĚ L ÁVA CÍ NA BÍ DKA M A NS I O , V. O . S .
MANSIO, v. o. s. pořádá v lednu 2018 tento kurz:
1. Anamnestický rozhovor – 9. 1. 2018
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

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
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. – 11. 2. 2018 – výstava prodloužena!
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.
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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
24. 9. – 11. 2. 2018
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:
Komentovaná prohlídka výstavy Kouzelný svět počítačových her,
kterou povede hlavní autor hry Dark Train Vojtěch Vaněk ze studia Paperash, vedoucí ateliéru
multimédií na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, společně s jejím autorem a kurátorem
Robertem Janásem.
4. 1. 2018 v 16.30 hodin, Hrad Špilberk
Koncert kapely Jeden kmen a komentovaná prohlídka výstavy
Chcete se naplno ponořit do skřetího světa? V jednom dni můžete absolvovat komentovanou prohlídku
výstavy Jeden kmen a k tomu si poslechnout koncert kapely Jeden kmen, ve které vystupují jen samí
skřeti. Skrze skřetí hudbu vám povypráví „Legendu o Mlze“, tedy další příběh ze světa Jednoho
kmene. Koncert se odehraje ve výjimečném prostoru Královské kaple ve východním křídle hradu
Špilberku.
Komentovanou prohlídku povede Ctibor Ostrý, kurátor a člen projektu.
13. 1. 2018 v 16.00 hodin (prohlídka) a v 18.00 hodin (koncert), Hrad Špilberk

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
1. 1. 2018 zavřeno

Muzeum hraček
Stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.
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
POZOR! V lednu je změna otevírací doby.
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Otevírací doba: ST – NE 10.00 – 17.00 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.
1. 1. 2018 zavřeno
ProART: Pohádky ve vile Tugendhat
Co mají společného Ohnivák, Loutky, Infantka, Skřítek a Sobecký obr? To se můžete dovědět ve
skleněném pokoji vily Tugendhat v rámci unikátního tanečně-hudebního rendez-vous v režii Martina
Dvořáka. V rámci večera se můžete setkat mj. s Oskarem Wildem, Igorem Stravinským, Bohuslavem
Martinů a jejich pohádkovými postavami, které se představí v tanečně-divadelním rukopisu
současných brněnských tvůrců.
29. 1. 2018 od 20:00 hodin
Více informací o akcích na http://www.tugendhat.eu/aktualne/kalendar.html.

POZVÁNKY
K O NF E RE NC E V Ý C HO VA K Ž I V O T U
Výchova k životu je největší interaktivní česko-slovenská konference o výchově a vzdělávání dětí
a jejich rodičů, která se uskuteční ve dnech 3. – 4. března 2018 v hotelu Orea Voroněž v Brně.
Chceme vytvořit prostor, kde se relevantní informace o výchově a vzdělávání dostanou k rodičům
a učitelům základních a mateřských škol. Na konferenci najdete mnoho praktických informací na
jednom místě od špičkových odborníků na výchovu, vzdělávání a psychologii.
Zažijete dva dni nabité informacemi o výchově skrz: přednášky a prostor na diskuzi s odborníky, kteří
rodičům rozumějí, workshopy v menších skupinkách zaměřené na praktické řešení problémů,
interaktivní diskuze - při tematických stolech se setkají rodiče, psychologové, dětští lékaři, řešitelské
skupiny se zaměřením na konkrétní otázky, vzájemnou pomoc mezi rodiči se skutečnými dotazy po
celý čas konference a i následnou podporou po konferenci, tipy na další vzdělávání od lektorů,
organizátorů i vystavovatelů, doprovodný program na večer i po čas konference.
Více informací najdete na: www.vychovakzivotu.com
Naším cílem je vytvořit dlouhodobou komunitu a šířit informace dále. Chceme oslovit základní
a mateřské školy a mateřská centra jako partnery naší konference.
Naši partneři budou mít přístup ke všem informacím, materiálům a videozáznamům z konference.
Zároveň jim můžeme nabídnout zorganizovat zajímavé workshopy o výchově a vzdělávání přímo
u nich, či nabídnout vstupenky na konferenci pro jejich zaměstnance za zvýhodněnou cenu.

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
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
listopadového 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

G E O L O G I CK Á O LY M P I Á D A
Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou a Asociací
muzeí a galerií ČR letos opět vyhlašuje celostátní soutěž Geologická olympiáda, jejímž cílem je
podpořit rozvíjení znalostí v geologických oborech a zároveň vyhledávat a podporovat talenty v tomto
oboru.
Školní a okresní kola proběhnou na školách elektronicky (testy připraví organizátoři), aby organizace
učitelům zabrala co nejméně času. Krajská kola budou organizovat vysoké školy a muzea. Celostátní
kolo bude pořádat Přírodovědecká fakulta MU v Brně. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny od
organizátorů a především od partnera olympiády – Muzea diamantů v Praze. Novinkou letošního
ročníku je účast nejúspěšnějších řešitelů olympiády na týdenním soustředění, kde proběhne sestavení
reprezentačního týmu Mezinárodní olympiády věd o Zemi, která se bude konat v 8. – 17. srpna 2018
v Thajsku.
Uzávěrka přihlášek:
8. ledna 2018
Školní kola:
10. ledna 2018
Okresní kola:
24. ledna 2018
Krajská kola:
16. dubna 2018
Ústřední kolo:
9. května 2018
Kontaktní adresa:
go@sci.muni.cz
Další informace ke geologické olympiádě najdete zde:
https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/geo2018 (registrace a přihláška)
http://ugv.sci.muni.cz/pro-verejnost/souteze
http://www.geologicka-olympiada.cz/ (aktuální informace jsou v přípravě)
https://www.facebook.com/Geologická-olympiáda-1086492694812703/

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
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
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Mateřská škola, Brno, Řezáčova 3
hledá zástup za pracovní neschopnost na místo provozní pracovnice, úvazek 0,94. Nástup v polovině
února, bližší termín upřesníme.
Volejte na tel. 541 222 263 nebo pište: skolka@rezacova.cz

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.
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.
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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