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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání s účinností od 1. ledna 2018.
Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto
opatření, je účinný od 1. ledna 2018.
Pokud změny uvedené v tomto opatření představují potřeby úprav školních vzdělávacích programů
konkrétních škol poskytujících předškolní vzdělávání, uvedou školy své školní vzdělávací programy
do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření,
nejpozději do 31. srpna 2018.
Text opatření a RVP PV je ke stažení zde:
Opatření PM k RVP PV.pdf
RVP PV leden 2018.pdf
RVP PV leden 2018.docx
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-propredskolni-vzdelavani-od-1-1

Možnosti financování asistentů pedagoga
MŠMT upozorňuje, že po 31. 8. 2018 již nebude možné čerpat finanční prostředky na financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo se sociálním
znevýhodněním v takové míře jako dosud. Končí totiž čerpání ze dvou modulů rozvojového programu
na financování asistentů pedagoga. Jednou z možností, jak podporu dětem, žákům a studentům
ohroženým školním neúspěchem i po tomto datu zajistit, mohou být školní asistenti z tzv. šablon
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (nejedná se o podpůrné opatření).
Podle aktuálního harmonogramu výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na rok
2018 je v únoru 2018 plánováno vyhlášení druhé vlny výzev na tzv. šablony pro mateřské a základní
školy a další subjekty stanovené výzvou.
Financování asistentů pedagoga po 31. 8. 2018 lze zajistit také prostřednictvím podpůrných opatření
nebo na základě § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných (modul C rozvojového programu).
Více informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/moznosti-financovani-asistentu-pedagogapo-31-8-2018

Doporučení k řešení vandalismu, kyberšikany a záškoláctví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo obnovená doporučení k řešení záškoláctví,
vandalismu a kyberšikany. V těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení
k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.
MŠMT v přílohách sjednotilo terminologii a doplnilo některé chybějící okruhy.
Aktualizované přílohy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialniprogramy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
Ministerstvo školství kromě aktualizace metodických materiálů také každoročně vyhlašuje dotační
program na rozvoj primární prevence rizikového chování.
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Pro rok 2018 je tak opět vyhlášen program ve výši dvaceti milionů korun. Více informací o programu
zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-dotacniho-programu-na-realizaciaktivit-v-oblasti
Odkaz. http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-nova-doporuceni-jak-resitvandalismus

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ
územních samosprávných celků na rok 201 8 v úrovni MŠMT – KÚ
Dokument čj. MSMT-34213/2017 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů
krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2018 v úrovni MŠMT – KÚ.
Materiál čj. MSMT-34213/2017 obsahuje principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského
a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2018 v úrovni MŠMT – KÚ. Tento postup vychází
z ustanovení § 161 odst. 1, 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ze schváleného státního
rozpočtu kapitoly 333 pro rok 2018. Materiál věnuje zejména pozornost detailnímu postupu při
stanovení výše republikových normativů pro rok 2018. Dokumenty ke stažení:
Rozpis_2018.doc
(389,00 KB),
Prilohy_k_rozpisu_2018.xlsm (63,34 KB)
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativnihorozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-2?lang=1&ref=m&source=email

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných
územními samosprávnými celky na rok 201 8
Stanovení výše republikových normativů 2018 vychází z materiálu čj. MSMT-34213/2017 „Principy
normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018
v úrovni MŠMT – KÚ“.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2018 tyto republikové normativy:
Věková
kategorie

NIV
celkem
Kč/žáka

MP celkem
vč. odvodů
Kč/žáka

MPP celkem MPN celkem
vč. odvodů vč. odvodů
Kč/žáka
Kč/žáka

ONIV
celkem
Kč/žáka

Zam.
Z./1000ž

3 – 5 let
50 940
50 441
38 726
11 715
499
125,126
6 – 14 let 64 601
63 524
52 550
10 974
1 077
125,735
15 – 18 let 76 349
75 282
60 589
14 693
1 067
143,981
19 – 21 let 65 376
64 676
53 565
11 111
700
127,613
KZÚV
312 706
310 206
226 284
83 922
2 500
693.459
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/republikove-normativyskol-a-skolskych-zarizeni-zrizovanych-9?lang=1&ref=m&source=email

Sjednocení databáze MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo realizaci projektu Resortní informační systém
MŠMT (RIS), v rámci něhož sjednotí své databáze pod jeden systém. Díky tomu se výrazně sníží
administrativní zátěž. Systém umožní sdílení dat včetně školských statistik mezi MŠMT, kraji,
školami a dalšími subjekty.
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Systém uživatelům výrazně usnadní jak předávání, tak získávání potřebných údajů. Při realizaci
projektu bude MŠMT spolupracovat se všemi zainteresovanými institucemi. Projekt je
spolufinancován z Integrovaného operačního regionálního programu (IROP). Více informací
k projektu reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005821 naleznete zde.
Odkaz:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-zahajilo-realizaci-projektu-resortnihoinformacniho

Podpora sportování žáků v družinách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří sportování žáků ve školních družinách.
Navazuje tak na dvouleté ověřování projektu Hodina pohybu navíc, kdy děti sportovaly ve školních
družinách pod dohledem zkušených trenérů. Cílem bylo ověřit nové přístupy, jak budovat u dětí
pozitivní vztah k pohybu. Výsledky ukázaly, že díky nové metodice se začali žáci více hýbat
a aktivněji vyhledávali pohyb i ve volném čase. MŠMT proto v příštím pololetí finančně podpoří
školy, které budou novou metodiku využívat. Peníze pro školy půjdou z dotačního programu pro
Školní a univerzitní sport.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-sportovani-zaku-v-druzinach

Podpora zájmových aktivit nadaných žáků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří mimoškolní aktivity nadaných žáků. Na
zájmové vzdělávání nad rámec školní výuky proto uvolní 15 milionů korun v rámci dotačního
programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018.
Dotace pro nadané žáky je určena na financování zájmového a neformálního vzdělávání žáků
základních a středních škol ve věku 13 – 19 let. O dotaci si mohly žádat neziskové organizace,
střediska volného času, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Důraz byl kladen na projekty
přírodovědných, technických a dalších vybraných oborů. Cílem je posílit zájem a motivaci nadaných
žáků k rozvoji jejich vědomostí.
Nadané žáky podporuje MŠMT také prostřednictvím dotačního a rozvojového programu Podpora
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, na nějž je určeno 38,5 milionu. Do těchto soutěží se
aktivně zapojuje ve školních, okresních, krajských, ústředních až mezinárodních kolech na 2,3 milionu
žáků. Na zabezpečení účasti českých zástupců ministerstvo vynaložilo částku přes 3,1 milionu. Čeští
zástupci v roce 2017 na těchto soutěžích získali celkem 60 medailí. V mezinárodních vědeckých
středoškolských soutěžích přitom čeští žáci získávají ocenění opakovaně a patří mezi světovou špičku.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-zajmove-aktivity-nadanych-zaku

Kompletní přehled podpořených projektů OP VVV
ŘO OP VVV zveřejňuje přehled projektů podpořených z OP VVV. Pro lepší přehlednost je rozdělen
do dvou tabulek. První z nich obsahuje podpořené projekty z výzev na podporu škol formou projektů
zjednodušeného vykazování, tzv. šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Druhá tabulka zahrnuje všechny
ostatní podpořené projekty z prioritních os 1 – 3. Kromě základních informací jako jsou název
projektu, příjemce nebo celkové způsobilé výdaje projektu, v přehledech naleznete i tematické
a specifické cíle a investiční priority.
Přehled podpořených projektů OP VVV k 2. 1. 2018 (výzvy č. 22, 23, 35, 42 na podporu škol formou
projektů zjednodušeného vykazování) - zveřejněno dne 3. 1. 2018
Přehled podpořených projektů OP VVV k 2. 1. 2018 (bez výzev č. 22, 23, 35, 42 na podporu škol
formou projektů zjednodušeného vykazování) - zveřejněno dne 3. 1. 2018
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Výzva pro podávání žádostí pro nestátní neziskové organizace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
dotace na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na podporu vzdělávání v regionálním školství
v roce 2018. Tato výzva je zaměřena na aktivity nestátních neziskových organizací působících
v regionálním školství. Termín pro přijímání žádostí je do 5. 2. 2018.
Kompletní text výzvy je zde: Vyzva_NNO_2018_web.docx
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-oposkytnuti-dotace-na-podporu

Program Excelence ZŠ
MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol
podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“.
Program navazuje na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce
2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017" a je zaměřen na podporu pedagogů
pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky základních škol (a jim
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích
uvedených ve Věstníku MŠMT. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků
a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec
školních vzdělávacích programů.
Školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech
vybraných soutěží body. Podle počtu bodů obdrží v roce 2018 finanční prostředky do fondu mzdových
prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu
ohodnocen za výsledky v soutěži.
Nezbytnou podmínkou pro účast v programu je vyplnění výsledkové listiny organizátorem příslušné
soutěže v elektronickém systému http://www.excelence.msmt.cz/ a splnění dalších podmínek daných
vyhlášením tohoto programu: Vyhlášení Excelence ZŠ 2018.docx.
Úpravy ve výsledkových listinách v programu „Excelence ZŠ“ lze provádět do 30. června 2018 –
poté se databáze uzavře.
Aktuální předepsané vzory a požadované přílohy k vyúčtování RP Excelence ZŠ a SŠ 2017:
Název:
Platnost:
Vyúčtování dotace - RP - pro kraj.xlsx
2017
Vyúčtování dotace - RP - pro církevní školy.xlsx
2017
Zpráva o způsobu čerpání dotace.docx
Avízo o vratce_kraj.docx
2017, 2018
Avízo o vratce_církevní_škola.docx
2017, 2018
Příloha č 4_Finanční vypořádání_SR.xlsx
2017, 2018
Odkaz: http://www.msmt.cz/mladez/excelence-zs?lang=1&ref=m&source=email

Základní informace o Evropských školách
Hlavním smyslem Evropských škol je zajistit vzdělávání pro děti pracovníků institucí Evropské unie.
Na Evropských školách jsou vzdělávány nejen děti pracovníků institucí EU, ale také děti pracovníků
ze stálých reprezentací a dalších zastoupení. Pro tyto děti (začleněné do tzv. kategorie I) je vzdělávání
na Evropských školách bezplatné. To platí i pro děti učitelů a administrativních pracovníků školy.
Evropské školy mohou navštěvovat také děti pracovníků soukromých společností, a to na základě
smluv uzavřených s Nejvyšší radou Evropských škol. V tomto případě tyto soukromé společnosti
hradí školné, jehož výše je dohodnuta ve smlouvě. Na Evropských školách mohou být vzdělávány
i děti ostatních osob, které však mohou navštěvovat Evropské školy jen v případě volných kapacit.
Rodiče těchto dětí pak platí školné v plné výši. Česká republika přistoupila k Úmluvě o statutu
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Evropských škol v roce 2004, české sekce byly zřízeny na Evropských školách v Bruselu III
a Lucemburku.
Informaci o Evropských školách naleznete v plném znění v elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje.
Odkaz: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zakladni-informace-o-evropskychskolach?lang=1&ref=m&source=email

Zásady pro uznávání vzdělávání, dosaženého v Evropských
školách, v ČR
Jedním ze závazků vyplývajících pro Českou republiku z Úmluvy o statutu Evropských škol, přijaté
v Lucemburku dne 21. června 1994 (publ. pod č. 122/2005 Sb.m.s.), je uznávání roků studia úspěšně
dokončených v Evropských školách a diplomů a vysvědčení potvrzujících tato studia včetně osvědčení
o Evropské maturitě (European Baccalaureate), které se vydává po úspěšném dokončení sekundárního
stupně vzdělávání a vykonání písemné i ústní maturitní zkoušky a je uznáváno jako rovnocenná
vstupní kvalifikace pro studium na vysoké škole v jakémkoli členském státě Evropské unie (viz
ustanovení čl. 5 a 11 Úmluvy o statutu Evropských škol).
Informaci o těchto zásadách v plném znění naleznete v elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.
Odkaz: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/postup-pri-uznavani-vzdelani-dosazeneho-vevropskych-skolach-v-cr?lang=1&ref=m&source=email

Výzva pro zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku
dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha
Schillera v Pirně. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého
gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín do 28. února 2018.
Podrobné informace jsou k dispozici na: www.gymnaziumdc.cz a www.schillergymnasium-pirna.de.
Odkaz. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-pro-zajemce-zajemkyne-o-studium-nagymnaziu-friedricha

Nabídka míst pro asistenty ČJ na školách v Sasku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci se Státním ministerstvem
kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do
škol v Sasku. Jedná se o školy, kde probíhá výuka češtiny a které jsou vesměs v místech poblíž hranic
mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, v Žitavě a okolí).
Asistentky/asistenti budou na saských školách pomáhat při výuce češtiny ve školním roce 2018/2019.
Nepovedou tedy samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německého učitele.
Uzávěrka pro přijímání elektronicky zaslaných přihlášek je 31. března 2018. Uchazečky a uchazeči
musí odeslat naskenovanou kopii veškeré výše uvedené dokumentace nejpozději do 31. března 2018
na adresu: daniel.kubat@msmt.cz.
Odkaz: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/nabidka-mist-pro-asistentky-asistenty-ceskehojazyka-na
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Vzdělávání pedagogů – přírodovědné předměty a matematika
Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program
zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem
vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření
PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných
testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci
pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat
s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.
Seminář je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol se zaměřením
na přírodovědné předměty a matematiku. Přihlášeno může být i více účastníků z jedné školy. Účast na
vzdělávacím programu je zdarma.
Vzdělávací program navazuje na obdobně koncipovaný program zaměřený na využívání úloh
z mezinárodního šetření TIMSS 2015, který Česká školní inspekce realizovala na podzim 2017
a kterého se zúčastnilo více než 1.400 učitelů. Jednodenní semináře (9:00 – 15:00) pro skupiny max.
15 účastníků se budou od ledna do dubna 2018 konat ve většině krajských měst České republiky,
v Brně v těchto termínech: 16. 4., 17. 4., 18. 4., 19. 4., 20. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4., 27. 4. 2018
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Inspirace-pro-zkvalitnovani-vyuky-prirodovednych-p

Přehled vybraných informací a zajímavostí ze zahraničí
Přehled zahraničních aktualit bude dostupný za každý měsíc (počínaje říjnem 2014) ve formátu PDF,
pod každou anotací článku je uveden hypertextový odkaz na původní text.
Zahraniční aktuality - prosinec 2017
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Zahranicni-aktuality
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Učitel roku 2018
I v letošním roce přijímá OŠMT MMB návrhy na ocenění učitelů škol zřizovaných statutárním
městem Brnem a městskými částmi u příležitosti Dne učitelů v roce 2018.
Ocenění je udělováno ve dvou kategoriích:
I. kategorie - Výrazná pedagogická osobnost roku
II. kategorie - Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost
Návrhy na ocenění mohou podávat na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu
města Brna v termínu do 7. února 2018 ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol zřizovaných
statutárním městem Brnem a městskými částmi, členové školských rad, jednotlivé městské
části, členové Komise RMB pro výchovu a vzdělávání a ředitelka Jihomoravského
inspektorátu ČŠI.
Slavnostní vyhlášení se uskuteční 28. 3. 2018. Seznam učitelů, kterým bylo uděleno ocenění,
bude zveřejněn v Metropolitanu a Školním zpravodaji Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
MMB.

Pozvánka na metodické setkání vedoucích školních jídelen
Dne 12. února 2018 proběhne metodické setkání vedoucích školních jídelen v sále zastupitelů,
Dominikánské náměstí 1, Brno. Začátek setkání bude v 9.00 hodin. Dostavte se, prosím, k prezenci od
8.30 hodin.

Kompetence vedoucího pracovníka ve školství
Mateřské školy
Termín:
Čas:
Místo konání:
Lektoři:

16. února 2018
od 12.00 do 16.00 hod.
Magistrát města Brna, Stará radnice, Mečová 5, primátorský salonek
JUDr. Hana Poláková, Ing. Mgr. Pavel Vlach

Termín:
Čas:
Místo konání:
Lektoři:

23 února 2018
od 12.00 do 16.00 hod.
Magistrát města Brna, Stará radnice, Mečová 5, primátorský salonek
JUDr. Hana Poláková, Ing. Mgr. Pavel Vlach

Základní školy

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
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- 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

Robotika jako nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí
OŠMT MMB upozorňuje na seminář na téma robotiky, který se koná 28. 2. 2018 od 13.00 do
15.00 hod. v ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b. Tato akce se koná pod záštitou prvního náměstka
primátora Mgr. Petra Hladíka.
Seminář je určen ředitelům a pedagogům základních škol, kteří se chtějí seznámit s možnostmi
dnešních robotických stavebnic a jejich zapojení do vzdělávacích aktivit školy. Na semináři bude
možno si přímo vyzkoušet inovativní metody výuky.
Jak se přihlásit: www.veskole.cz, odkaz
Seminář je zdarma, účastníci obdrží vzdělávací materiály. Drobné občerstvení zajištěno!
http://www.avmedia.cz/skoly/prirodni-vedy/laborator-robotiky

Projekt „Příběhy fotek“
Tento projekt je připraven u příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné republiky. Výzva je
určena žákům 1. i 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, kteří by měli oslovit své rodinné
příslušníky a známé, prohledat rodinná alba, zaposlouchat se do vzpomínek svých příbuzných,
zapracovat zajímavé rodinné historky z minulosti, aby vznikla jedinečná databáze vzpomínek v rámci
podpory mezigeneračního dialogu. Žáci 1. stupně ZŠ by měli vytvořit koláž, žáci 2. st. ZŠ a studenti
středních škol natočit video.
Výtvory bude hodnotit odborná porota, nejlepší tvůrci (jednotlivci, skupiny či celé třídy) získají
hodnotná ocenění. Všechna díla pak budou vystavena v některém pavilonu nebo v plenéru výstaviště
v Brně.
Uzávěrka výzvy je 31. 3. 2018. Bližší informace k jednotlivým výzvám najdete v příloze tištěného
školního zpravodaje nebo je můžete získat na stránkách Národní kroniky, s jejíž spoluprací projekt
realizujeme (https://www.sensen.cz/narodni-kronika/uvod/). Neváhejte se na nás také obrátit s nějakou
otázkou na e-mail info@republika2018.cz či na telefonní číslo 727 805 848.
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Stručný exkurz do povinností zaměstnanců
Porušení povinností a hodnocení intenzity tohoto porušení
Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci (dříve známé pod označením pracovní kázeň, dále jen „povinnosti“) patří k základním
povinnostem zaměstnance.1
Pro vyvození pracovněprávních důsledků je tedy zapotřebí, jednak aby porušení povinností
zaměstnancem dosahovalo určité intenzity a jednak aby zaměstnavatel zjistil a určil, jakou povinnost
zaměstnanec porušil a dále zaměstnavatel taktéž musí být schopen prokázat, že zaměstnanec toto
porušení povinnosti zavinil (alespoň z nedbalosti).2
Povinnosti lze porušit či porušovat různou intenzitou, a to buď zvlášť hrubým způsobem, závažným
způsobem, nebo méně závažným způsobem. Zákoník práce (ani žádný jiný právní předpis) tyto
pojmy nedefinuje a ani neuvádí či nestanoví kritéria, podle kterých by zaměstnavatel měl nebo musel
postupovat při hodnocení a stanovení intenzity konkrétního porušení povinností vyplývajících
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Dle judikatury3 a odborné
literatury se při hodnocení intenzity konkrétního porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci přihlíží např. k tomu, zda toto porušení
bylo zaviněné, zda šlo o úmysl či nedbalost, ke způsobu porušení, ke způsobeným následkům, k osobě
zaměstnance, k zaměstnancovu dosavadnímu plnění povinností, ke konkrétní situaci, apod. 4 Všechny
tyto aspekty musí zaměstnavatel, který chce přikročit k následujícím právním jednáním, vzít v potaz,
jelikož zákon ponechává soudu dosti širokou míru uvážení, zda lze po zaměstnavateli spravedlivě
požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával a jeho pracovní poměr pokračoval.5
Mgr. Michal Smejkal
Podrobnější popis povinností zaměstnanců naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla školního
zpravodaje.

PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2017. 1196 s. ISBN 9788075526090. S. 167.
2
Viz STRÁNSKÝ, Jaroslav; HEPPNEROVÁ, Denisa. Zákoník práce ve školské praxi: podle právního stavu ke
dni 1. dubna 2016. 2. vydání. Třinec: RESK, spol. s r. o., 2016. 312 s. ISBN 9788087675120. S. 12-13.2016.
2. vydání. Třinec: RESK, spol. s r. o., 2016. 312 s. ISBN 9788087675120. S. 165 - 166.
3
Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4733/2015, kde Nejvyšší soud
ČR konstatoval, že Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci
výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. Při posouzení intenzity
porušení právních předpisů je možné přihlédnout kupříkladu k funkci, kterou zaměstnanec zastává, k jeho
dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení právních předpisů,
k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům
porušení právních předpisů pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil
zaměstnavateli škodu, apod. Uvedená hlediska nemusí být vždy stejně významná, neboť výsledné posouzení
intenzity porušení pracovních povinností není jen aritmetickým průměrem všech v konkrétním případě
zvažovaných hledisek; proto je třeba vždy hodnotit tato hlediska ve vzájemné souvislosti a se zřetelem k jejich
významu v jednotlivé věci.
4
Např. srov. GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 752 s. ISBN
9788021058521. S. 304–305.
5
PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2017. 1196 s. ISBN 9788075526090. S. 168.
1
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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

Adresář sítě služeb JMK 2017
OŠMT MMB upozorňuje na zveřejnění adresáře sítě služeb JMK na webu www.jmskoly.cz. Tento
web byl aktualizován v rámci podpořeného projektu MŠMT „Bezpečné klima ve školách
Jihomoravského kraje.“
Adresář síť služeb JMK 2017.pdf

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:
22. 3. 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/

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 úspěšnému
složení kvalifikačních zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci a po
zkoušce na stanovené škole i výuční list.
Místo konání kurzu:
vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Kurzovné:
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

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092
K O M P E T E N CE K D E M O KR AT I C KÉ K UL T UŘE
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna připravuje mezinárodní konferenci
s názvem Kompetence k demokratické kultuře.
Datum konání:
3. května 2018
Místo konání:
Magistrát města Brna, Nová radnice,
Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, Sněmovní sál
Konference se koná pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka.
V průběhu měsíce února bude zveřejněn program a zahájena registrace.
Podrobnější informace zašleme na školy e-mailem.

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
C Y KL US S E M I NÁŘ Ů P RO RO DI ČE B U DO U CÍ C H P RV Ň Á ČK Ů
Úskalí vstupu dítěte do povinného základního vzdělávání
1. března 2018 od 16.00 do 19.00 – Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)
Prevence školní neúspěšnosti, připravenost dětí na 1. třídu
7. března 2018 od 16.00 do 19.00 – Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)
Školní zralost dítěte
12. března 2018 od 16.00 do 19.00 – PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog, vedoucí pracoviště PPP
Kohoutova)
Nadané a talentované děti v 1. třídě
Termíny seminářů budou zveřejněny na webovém rozhraní http://materskeskoly.brno.cz v sekci host
Místo konání: Magistrát města Brna, Stará radnice, Mečová 5, primátorský salonek
Registrace probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz v sekci host
Předání informací rodičům: vyvěšení letáčku na nástěnce při vstupu do MŠ
vložení letáčku do skříněk v šatně
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
A K RE DI TO VAN Ý K U RZ E T I CKÉ V Ý C HO V Y
Akreditovaná vzdělávací instituce (č.j. MŠMT 13 556/2012-25) Etické fórum České republiky, o. s.,
ve spolupráci s Magistrátem města Brna- odborem školství a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
nabízí v rámci DVPP akreditovaný kurz v rozsahu 250 hodin „Kurz etické výchovy – výchovy
k prosociálnosti“.
Je autorem metodiky pro žáky a studenty oblíbeného předmětu „etická výchova“, který byl zaveden
v českém školství 16. 12. 2009 a začleněn do RVP. Pomocí moderní pedagogiky usiluje zážitkovou
metodou o nácvik sociálních dovedností, který formuje morálně vyzrálého člověka vyznačujícího se
komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením druhých a především
prosociálním stylem jednání. Důležitá je motivace k přenosu zkušeností do běžného života.
Pro zkvalitnění a zatraktivnění výstupního osvědčení kurzů etické výchovy byla navázána spolupráce
mezi Etickým fórem ČR, o. s. a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci.
Zájemci o kurz s dokončeným pedagogickým magisterským či bakalářským vzděláním nebo VŠ
s doplňujícím pedagogickým vzděláním se mohou při zahájení kurzu souběžně přihlásit k distančnímu
studiu na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci v rámci realizace programu celoživotního
vzdělávání..
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří absolvovali vysokoškolské magisterské studium
pedagogického zaměření či jiné pedagogické vzdělání, tedy učitelům základních, středních škol
(zvláště občanské výchovy, rodinné výchovy a učitelům základů společenských věd), třídním
učitelům, vychovatelům, učitelům MŠ, preventistům a rovněž všem zájemcům o práci s mládeží ve
volnočasových aktivitách a katechetům.
Organizace kurzu:
Vedoucím kurzu je vyškolený lektor Etického fóra ČR.
Kurz probíhá 3x za semestr (jednou cca za dva měsíce), a to většinou v sobotu od 9.00 do 17.00 hod.
Součástí kurzu jsou dvě povinná čtyřdenní soustředění, která se organizují v rámci letních prázdnin.
Kurz končí závěrečnou zkouškou za účasti odborného garanta z CMTF Univerzity Palackého
v Olomouci. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce.
Podmínkou pro obdržení osvědčení je 80% účast na cvičeních.
Časový rozpis:
čtyři semestry, 250 hodin (200 hodin cvičení, 50 hodin přednášek)
Cena dvouletého kurzu:
15.000 – 18.000 Kč
Cena je aktuálně stanovena v závislosti na získání finanční podpory, na místu konání. Je-li kurz
podpořen příspěvky a dotacemi krajských a městských úřadů, nadací, fondů a dárci, jeho cena se
snižuje.
Kurzovné, či jeho část, může svým zaměstnancům uhradit škola v rámci DVPP. Je možný i splátkový
kalendář během dvouletého kurzu.
Začátek kurzu je plánován na březen 2018. předpokládaný konec prosinec 2019
Přihlášky posílejte do 20. 2. 2018 na e-mail: info@etickeforumcr.cz, Ing. Mravčíková Kateřina
a současně na email adresu: bohunkapo@seznam.cz- Bohuslava Podolská – vedoucí kurzu EtV
Další informace na: www.etickeforumcr.cz
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V Ý Z VA „ M I L U JI JÍ D L O , N E P L Ý T V ÁM “
Upozorňujeme na výzvu „Miluji jídlo, neplýtvám“, prostřednictvím které iniciativa Skutečně zdravá
škola vyzývá školy ke snižování plýtvání jídlem ve školních jídelnách.
Podporou výzvy se každý účastník zapojuje do naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Konkrétně
cíl 12.3 zní: Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na
maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím
procesu, včetně posklizňových ztrát.
Veškeré informace o výzvě, návod na zapojení a metodické návody pro učitele jsou dostupné na webu
http://www.skutecnezdravaskola.cz/miluji-jidlo-neplytvam.

N CM V Z D Ě L ÁVACÍ S T ŘE D I S KO A. M AC KA BR NO
Tato firma se již od roku 1991 specializuje na rekvalifikační kurzy v oboru gastronomie, v Brně nyní
na nové adrese Antonína Macka 2, kde má nové plně vybavené odborné učebny, včetně profesionální
kuchyně. OD ČERVENCE 2017 NOVÉ LOGO, NOVÉ PROSTORY, NOVÉ WORKSHOPY.
Nabízíme akreditované kurzy a zážitkové workshopy.
Akreditované kurzy: Příprava pokrmů studené kuchyně, Příprava teplých pokrmů, Příprava
minutek, Barman, Složitá obsluha hostů, Jednoduchá obsluha hostů
Zážitkové workshopy: Výroba makronek a cupcakes, Nedělní snídaně šampionů, Vegan netradičně,
Gin master, Nebojte se ryb, Sám sobě barmanem, Mikulášské vaření rodičů s dětmi
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

N A BÍ D KA S E V HL Í DKA B R NO
Středisko ekologické výchovy (SEV Hlídka), Hlídka 209/4, 602 00 Brno
7. 2. 2018 – Hravé dílničky a zdravé mlsání:
Od 10 do 13 hodin si můžete vyzkoušet tisk na textil a poté si vyrobit zdravou svačinku.
9. 2. 2018 – Masopust na Hlídce
Od 10 do 14 hodin. Vyrobíme si škrabošku, loutku z vařečky či nástrojek z použitých materiálů,
ukážeme si masopustní tradice, zahrajeme si veselé hry. Nebude chybět výroba a ochutnávka
masopustních dobrot.
8. 2. 2018 – Černá hodinka
Od 15 do 18 hodin. Co dělali naši předkové za dlouhých zimních večerů? Společně se vrátíme v čase
a vyzkoušíme různá tradiční řemesla, například si vyrobíme svíčku z včelího vosku.
Celý únor je také otevřené mateřské centrum, a to ve všední dny od 9 do 17 hodin.
Přijímáme přihlášky do kroužků na 2. pololetí 2018. Bližší informace a kompletní nabídka na
webových stránkách www.sevhlidka.cz.

V Z DĚ L ÁVA CÍ N A BÍ DKA M A NS I O , V. O . S .
MANSIO, v. o. s. pořádá v únoru 2018 tyto kurzy:
1. Dynamika problémového chování:
12. 2. 2018
2. Spolu a jinak ve vedení lidí:
13. – 14. 2. 2018
3. Spolu a jinak ve školním poradenství:
19. – 22. 2. 2018
4. Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími: 26. – 27. 2. 2018
5. Emoce v práci pedagoga:
28. 2. 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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N A BÍ D KA V E S NY O . P. S .
Vesna o. p. s., Údolní 10 Brno nabízí:
Výukové programy pro MŠ a ZŠ, Letní táborovou akademii Záseka 2018, Tvořivé léto s výtvarnicí
2018, Šperky z PET Art
Více informací naleznete v přiloženém elektronickém souboru tohoto čísla školního zpravodaje a na
webové stránce: https://www.vesnaspolek.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 – 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

V Ý Z VA M UZ E A M Ě S TA B R N A
Muzeum města Brna v rámci příprav na letošní výstavu „Rok 1968 v Brně očima cenzora“ shání
dobové materiály související s okupací vojsky Varšavské smlouvy. Kurátoři prosí veřejnost
o fotografie, dokumenty či předměty, které souvisí s událostmi okupace v srpnu 1968 i s jejím prvním
výročím roku 1969. Podrobněji o výzvě na webu http://bit.ly/okupace68brno, případně na události na
Facebooku https://www.facebook.com/events/135807173882136/.
Výstava bude otevřena přesně v den 50. výročí okupace – 21. srpna 2018.

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,
ČT 1. 2. 2018 v 17.00 hod.: Philip Roth – Proti všem stereotypům
Přednáška amerikanistky Hany Ulmanové z FF UK se zaměří na dílo významného amerického
židovského spisovatele a držitele Pulitzerovy ceny Philipa Rotha. Vstupné 30 Kč
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ČT 8. 2. 2018 v 17.00 hod.: Jáchymka, Užhorod, Květušín.
Příklady tří menšinových škol v předválečném, válečném a poválečném Československu. Přednáška
Marie Smutné z Institutu Terezínské iniciativy se uskuteční v rámci cyklu Křižovatky osudů. Židovská
komunita v Československu 1918 až 1968. Program je konán ve spolupráci se statutárním městem
Brnem. Vstupné 30 Kč
ST 14. 2. 2018 v 17.00 hod: Vlasta Rut Sidonová – Jídelna Šalom
a jiné židovské povídky z dnešní Prahy. Autorské čtení Vlasty Rut Sidonové. Vstupné 30 Kč
NE 18. 2. 2018 v 10.30 hod: Pro děti – Babylonská věž
Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorech sálu Turistického a informačního centra
ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč
ÚT 20. 2. 2018 v 17.00 hod: Domy věčnosti VI: Brtnice, Velké Meziříčí, Třešť, Třebíč
V dalším pokračování přednáškového cyklu představí Helena Bretfeldová čtveřici hřbitovů na
Vysočině. Vstupné 30 Kč
ÚT 27. 2. 2018 v 17.00 hod: Purim
Přednáška Kristýny Kuboňové z Ústavu religionistiky FF MU. Vstupné 30 Kč
V měsíci únoru můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Jiřího Kovanice nazvanou Jak
to vidím. 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
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.
V minulém čísle školního zpravodaje jsme již o této konferenci informovali.
Bližší informace naleznete na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje a na
adrese: www.vychovakzivotu.com, kde je rovněž i registrace.
Upozorňujeme, že registrovat se je nutné do 24. 2. 2018.

SOUTĚŽE
B A BY L O N ANE B R O Z UM Í M E ( S I ) ?
V letošním roce zveme vaše žáky k účasti v již 5. ročníku této soutěže ve čtenářské gramotnosti.
Školní kolo proběhne na vašich školách v termínu od 12. 2. do 16. 2. 2018, městské kolo se uskuteční
v úterý 13. 3. 2018 od 13.00 hod. na Tyršově ZŠ, Kuldova 38. Do městského kola je nutno účastníky
přihlásit do pondělí 5. 3. 2018. Informace k přihlašování žáků do soutěže spolu se zadáním obou
kategorií naleznete v elektronické příloze tohoto Zpravodaje.
Čtenářské klání proběhne ve dvou kategoriích, a to v první kategorii určené pro 5. ročník
a ve druhé kategorii určené společně pro 6. a 7. ročník.
Soutěž opět získala záštitu 1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka.
Těšíme se na účast vašich žáků v městském kole.
Kontakt: Mgr. Michaela Jedličková, organizátor soutěže, mjedlickova@zskuldova.cz, 545 425 063

18

S O UT Ě Ž E NG L I S H S TAR
ZŠ Bakalovo nábřeží vyhlašuje již 7. ročník soutěže „English Star“ pro žáky 1., 2. a 3. ročníků
základních škol rozdělenou do 3 kategorií.
1. kategorie – 1. ročníky
2. kategorie – 2. ročníky
3. kategorie – 3. ročníky
Soutěž se bude konat dne 6. 3. 2018 v ZŠ Bakalovo nábřeží 8, Brno 639 00 od 8.00 do 12.00 hod.
Školy mohou vyslat maximálně dva soutěžící do každé kategorie. Děti mohou být přihlášeny
prostřednictvím rodičů, pokud škola neprojeví o soutěž zájem. Pro plnou objektivitu hodnocení
soutěžících se v porotě objeví asistenti Pedagogické fakulty MU a rodilí mluvčí. Soutěže se nemohou
zúčastnit děti z anglicky mluvících rodin.
Jsme srdečně potěšeni a velmi si vážíme rostoucího zájmu o soutěž, pozitivních ohlasů na ni a hlavně
vysokého počtu přihlášených dětí v minulých ročnících.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 28. 2. 2018 na adresu: rosenkrancova@bakalka.cz.
Každý soutěžící obdrží diplom, výherci získají drobné ceny.
Více informací o soutěži samotné najdete na webu www.bakalka.cz v oddělení aktualit.
Mgr. Jindra Rosenkrancová

S O UT Ě Ž O CH RA NA P ŘÍ RO D Y P O V Z NI K U S AM O S TAT N É HO
Č E S KO S L O V E NS K A
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa vyhlašuje Zoo Brno a stanice
zájmových činností, příspěvková organizace soutěž pro předškolní a školní kolektivy na téma
„Ochrana přírody po vzniku samostatného Československa.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.
Připomínáme, že hotové projekty je nutné odevzdat do 15. 5. 2018 na služební vrátnici Zoo Brno.

B R NĚ NS K Ý H RN E K 2 0 1 8
Vesna o. p. s., vyhlašuje výroční XII. ročník keramické soutěže Brněnský hrnek. Pro letošní ročník
vyhlašujeme téma: Máme rádi zvířata. Soutěž je určená dětem z MŠ, ZŠ, ZUŠ, zájmových kroužků,
družin a školních klubů, speciálních škol a zařízení pro děti i zdravotně znevýhodněné a dospělým
v jednotlivých věkových kategoriích.
Více informací naleznete v nabídkovém letáčku Vesny o. p. s. Brno v elektronických přílohách tohoto
čísla školního zpravodaje.
Kontakt: Pavla Filipová, tel. 733 506 684, e-mail: info@vesnaspolek.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 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
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C O V Í Š O ČE S KO S L O V E N S K Ý C H L E G I Í C H – ČO V I E Š
O Č E S KO S L O V E N S K Ý C H L E G I Í CH?
Nakladatelství Šimon Ryšavý – Edice Brněnský legionář vypisuje 17. ročník mezinárodní soutěže pro
mládež. Soutěže se může zúčastnit každý žák základní a střední školy, žijící na území ČR a SR. Podle
data narození budou středoškoláci zařazeni pro druhé kolo buď do první kategorie společně s žáky ZŠ
nebo do kategorie druhé, ryze středoškolské. Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení příslušné
kategorie a vyhlášení open soutěže v případě nízkého počtu odevzdaných písemných prací ve 2. kole
soutěže. Záštitu nad touto soutěží opět přijal pan hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil
Šimek. Podrobnosti a otázky školního kola soutěže v přílohách.
Připojené soubory: Otázky_pro_školní_kolo_17_ročník.doc, 17_ročník_soutěže_zadání_kopie.doc

ŠKOLY ŠKOLÁM
K O UP Ě , P RO D E JE
Městská část Brno-Medlánky nabízí použitelné dřevěné židle pro školy a školní jídelny za
symbolickou cenu. V přiložených elektronických souborech naleznete fotografii této žídle.
Kontakt:
p. Kateřina Žůrková, místostarostka, tel. 538 706 277, 602 656 698
e-mail: zurkova@medlanky.brno.cz

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Novoměstská 1, hledá paní učitelku na úvazek 0,68. Nástup ihned.
Kontakt:
msnovomestska@seznam.cz, tel. 541 227 570
Hledáme hlavní účetní v základní škole
Požadavky: středoškolské vzdělání ekonomického směru (s maturitou), VŠ není podmínkou.
Praxe (zkušenost) s účtováním příspěvkových organizací.
Kontakt:
reditel@zsmestanska.cz, tel 533 433 315
Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace
přijme pracovníka na pozici asistent pedagoga na úvazek 20 hodin/týden. Požadovaná kvalifikace dle
§ 20 zák. č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících, v platném znění. Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte prosím na ms_uzbecka@volny.cz, nebo volejte na tel. č. 547 215 454.
Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace
Školní kuchyně MŠ přijme do pracovního poměru od 27. 8. 2018 hlavní kuchařku. Pracovní doba POPÁ od 6.00 – 14.30 hod., platové zařazení dle stupně praxe. Požadujeme praxi v oboru, platný
potravinářský průkaz, spolehlivost a zájem. Více informací poskytne na tel. 778 712 434 p. řed.
H. Lejsková. Životopisy, prosím, zasílejte na mail: mszahumenice@seznam.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

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
N A BÍ D KA O S Č ČK BR NO
Zdravotní zotavovacích akcí – intenzivní kurz
Kurz zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při
škole v přírodě nebo zotavovací akci. Kurz je pořádán v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.
O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož
provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu
(zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Po
úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro
pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.
Kurzovné : 2. 200 Kč Cena zahrnuje 4x oběd
Termíny:
ČT – NE
1. – 4. 3. 2018
ČT – NE
26. – 29. 4. 2018
ČT – NE
24. – 27. 5. 2018
ČT – NE
14. – 17. 6. 2018
Zájemce bude do kurzu přihlášen po složení zálohy 500 Kč.
Zálohu je možno uhradit převodem na účet číslo: 6539621/0100 KB, po přidělení VS, nebo
v hotovosti na OS ČČK Brno, Křenová 66, Brno, budova ČČK, přízemí, zasedací místnost. Při
zahájení obdrží každý účastník přesný rozpis přednášek, výukový materiál a veškeré organizační
informace.
Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení
Doškolení, prodloužení kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí. (průkaz s sebou)
Kurzovné: 700 Kč
Termíny: vždy pondělí 5. 3., 30. 4. a 28. 5. 2018, od 13.00 do 19.00 hod.

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. 1. 2018 pokračujeme i nadále v konání 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.
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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 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, městské části Brno-střed
a Jihomoravského kraje.
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