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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Evropská jazyková cena Label 2018
Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje
další ročník Evropské jazykové ceny Label.
MŠMT upozorňuje na výzvu k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti
jazykového vzdělávání v rámci programu Evropské komise European Language Label.
Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového
vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do
jazykové výuky.
Pro rok 2018 byly na základě doporučení Evropské komise a odborné poroty Evropské jazykové ceny
Label stanoveny tyto priority:
1. Rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol s cílem zlepšit přístup
k rozmanitosti
2. Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
3. Jazyky v celoživotním vzdělávání
4. Dopad projektů zahraničních mobilit učitelů a žáků na rozvoj cizojazyčných kompetencí
Podrobné informace včetně termínů a přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách
programu: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/.
Další informace také zde: EJCL Výzva 2018 leták
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/evropska-jazykova-cena-label-2018

Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání
cizinců ve školách na rok 2018
MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č. j.:
MSMT-24277/2017) na rok 2018.
Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí
modul A_3zeme_FP na 2018web.pdf
Modul B) Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany,
žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení pro
zajištění cizinců
modul B_azylanti_FP na 2018web.pdf
Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností
jiného členského státu Evropské unie
modul C_osobyEU_FP na 2018web.pdf
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vysledku-rozvojovehoprogramu-podpora-vzdelavani-1
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Přehled nejčastějších chyb v žádostech
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil na konci ledna 2018 velmi užitečné informace o chybách, které učinili
žadatelé o podporu k datu první uzávěrky příjmu žádostí výzvy MAP II.
Celý dokument naleznete zde.
Odkaz:
http://www.nidv.cz/cs/kdo-jsme/aktuality.ep/1_2365-prehled-nejcastejsich-chyb-v-zadostech-na-mapii-vam-usnadni-praci/1/

Věstník MŠMT 1 – 2/2018
Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 01-02/2018 (68 s.).
Část normativní
 Soustava republikových normativů pro rok 2018
 Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely
poskytování dotací soukromému školství
Část oznamovací
 Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia,
které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
 Ztráta razítka
MSMT 01-02
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-01-02-2018

Tematická zpráva ČŠI
Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních
a středních školách ve školním roce 2016/2017.
Stručné shrnutí – zde
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Rozvoj-prirodovednegramotnosti
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Pozvánka na poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu ředitelů mateřských škol, základních škol a školních jídelen..
Porada se bude konat v úterý 13. března 2018 od 13.00 hodin ve Sněmovním sále Nové
radnice, Dominikánské nám. 1.
Program porady:

Rozpočet 2018

Projekt Bezpečné cesty do škol

Informace k projektům OP VVV

Sdělení z jednání Rady města Brna
Rada města Brna na svém zasedání R7/158 dne 20. 2. 2018 vzala na vědomí a podpořila svým
usnesením znění výzvy “Vyjádření ředitelek a ředitelů mateřských škol k problematice umisťování
dvouletých dětí do MŠ“.
Znění výše uvedené výzvy naleznete v elektronické příloze tohoto čísla školního zpravodaje.

Poděkování za Veletrh základních škol
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem školám a školským
zařízením, které se podílely na Veletrhu základních škol, který probíhal ve dnech 15. – 16. 2. 2018 ve
SVČ Lužánky.

Nový právník na OŠMT
Na OŠMT MMB pracuje od 22. 1. 2018 nový právník Martina Konečná, tel. 542 172 158, e-mail:
konecna.martina@brno.cz.

Vyhlášky statutárního města Brna
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB upozorňuje, že dne 20. 2. 2018 nabyly účinnost
vyhlášky statutárního města Brna, kterými se stanoví spádové obvody škol:
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol
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Ochrana osobních údajů – GDPR
OŠMT MMB uspořádal pro mateřské a základní školy zřizované městem a MČ a vedoucí školních
jídelen v průběhu měsíce ledna a února 2018 již tři semináře k tématu GDPR (ochrana osobních dat).
Pro velký zájem plánujeme v průběhu měsíce března uskutečnit ještě jeden seminář pro školy jiných
zřizovatelů ve městě Brně. O termínu konání semináře budeme školy a školská zařízení informovat
prostřednictvím e-mailu.

Pozvánka na mezinárodní konferenci
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna připravuje mezinárodní konferenci
s názvem

Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti aktivního občanství a sociálního
rozvoje v kontextu občanského vzdělávání
Datum konání:
Místo konání:

3. května 2018
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.
Bližší informace o této konferenci naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje.
Na začátku měsíce března bude upřesněn program a zahájena registrace.
Podrobnější informace budou rozeslány e-mailem.

Nové právní předpisy týkající se školství uveřejn ěné ve Sbírce
zákonů
Vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. („druhá novela
vyhlášky“)
 Účinnost 1. 1. 2018
 Od 1. prosince dochází na základě první novely (vyhláška č. 270/2017 Sb.) ke změnám v přehledu
podpůrných opatření (příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Dále k uvedenému datu dochází k úpravě vzoru
doporučení (příloha č. 5), aby lépe vyhovoval praxi.
 Od 1. ledna dochází na základě druhé novely vyhlášky ke změně normované finanční náročnosti
podpůrných opatření personálního charakteru.
 Tři měsíce po zveřejnění druhé novely vyhlášky (tedy ode dne 9. 3. 2018) začnou školská
poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření asistenta pedagoga ve změněné podobě.
Novela vyhlášky rozlišuje podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby
tohoto podpůrného opatření. Školská poradenská zařízení budou vyhodnocovat, která z těchto
podob je v daném případě potřebná pro naplňování práv žáka. Od 9. 3. 2018 se začne uplatňovat
i nové odstupňování činnosti asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní
právní úprava vycházela ze 4 možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňuje
7 různých časových rozsahů podpory, z nichž školské poradenské zařízení doporučí tu, která
nejlépe odpovídá potřebám žáka.
 Prostředky státního rozpočtu určené školám a školským zařízením v případě využití asistenta
pedagoga nově výslovně počítají i s nezbytnou nepřímou pedagogickou činností.
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Povinnost poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím
OŠMT MMB informuje, že školská zařízení zřízená jako příspěvkové organizace statutárního města
Brno podléhají zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (informační zákon) a jsou dle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinnými subjekty. Mají
tak jako veřejné instituce povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Informace
se poskytují na žádost nebo zveřejněním. Zákon v ustanovení § 5 odst. 1 definuje, které informace
musí povinné subjekty zveřejnit ve svých sídlech či úřadovnách, a u nichž musí umožnit pořízení
jejich kopie. Tyto informace musí být rovněž zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup.
V případě žádostí o informace podaných dle informačního zákona musí příspěvkové organizace
postupovat dle ustanovení § 13 a násl. zákona.
Podrobnější popis povinností vyplývajících z informačního zákona a metodický pokyn pro povinně
zveřejňované informace naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Mgr. Michal Smejkal
Dohoda o rozvázání pracovního poměru (dále též jen „dohoda“) je jedním ze způsobů skončení
pracovního poměru1. Představuje dvoustranné právní jednání, které směřuje k rozvázání pracovního
poměru. Její úprava je obsažena v ustanovení § 49 zákoníku práce2. Podle zmíněného ustanovení
platí, že dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí
pracovní poměr sjednaným dnem (odst. 1), dohoda musí být písemná (odst. 2) a každá smluvní
strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody (odst. 3). Vzhledem k tomu, že chystají-li se smluvní
strany uzavřít dohodu, sledují stejný cíl a obě tyto strany chtějí, aby pracovní poměr skončil, je tento
způsob skončení pracovního poměru nejjednodušší a jeho právní úprava je stručná a v podstatě
nekomplikovaná.3
Z výše uvedeného se podává, že podstatnými náležitostmi dohody o rozvázání pracovního poměru
jsou shodný projev vůle stran (tedy zaměstnavatele a zaměstnance) rozvázat pracovní poměr
a sjednání dne, kdy má pracovní poměr skončit.
Sjednání dne, kdy má pracovní poměr skončit
Nejjednodušším způsobem je, aby byl v dohodě sjednán konkrétní den určený kalendářním datem,
např.:
Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem založený pracovní smlouvou ze dne 25. 7.
2012 se rozvazuje a končí dnem 16. 3. 2018.
Den, kdy má pracovní poměr skončit, však může být dohodnut i jinak, může kupříkladu skončit na
základě objektivně zjistitelné skutečnosti, která nastane, např.
Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem založený pracovní smlouvou ze dne 25. 7.
2012 se rozvazuje a končí dnem ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnankyně A. B..
Nejvyšší soud ve své judikatuře dospěl k závěru, že sjednaným dnem skončení pracovního poměru
může být den podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru nebo některý ze dnů následujících
po účinnosti dohody, nikdy však den předcházející podpisu této dohody. V případě, že by si strany

Pracovní poměr může skončit způsoby, jejichž výčet je obsažen v ustanovení § 48 zákoníku práce. Může se tak
stát na základě subjektivní právní skutečnosti (právního jednání stran), objektivní právní skutečnosti (právní
události) či úředního rozhodnutí (pokud se jedná o cizince nebo osoby bez státní příslušnosti). Tento výčet
způsobů skončení pracovního poměru je taxativní, jinými slovy řečeno není možné, aby si strany kupříkladu
sjednaly v pracovní nebo jiné smlouvě odlišný způsob skončení pracovního poměru.
2
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
3
GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2015. 825 s. ISBN 9788021080218. S. 326.
1
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v dohodě sjednaly rozvázání pracovního poměru dnem, který předchází uzavření dohody, pracovní
poměr by zanikl dnem uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru.4
Lze rozvázat pracovní poměr dohodou v tzv. ochranné době?
Ochranné doby jsou upraveny v ustanovení § 53 zákoníku práce. Jedná se například o dobu, kdy je
zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou
dovolenou nebo kdy zaměstnankyně či zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. V těchto
případech (až na výjimky stanovené zákoníkem práce) je zaměstnavateli zakázáno, aby se
zaměstnancem rozvázal pracovní poměr výpovědí, avšak nic nebrání tomu, aby si zaměstnanec
a zaměstnavatel v ochranné době platně sjednali dohodu o rozvázání pracovního poměru
a pracovní poměr na základě této dohody skončil.
Důvod?
Uvedení důvodu rozvázání pracovního poměru dohodou není podstatnou náležitostí této dohody.
Jelikož důvod(y) rozvázání pracovního poměru je významný například z důvodu nároku zaměstnance
na odstupné dle ustanovení § 67 zákoníku práce, mohou strany, pokud se na tom dohodnou, důvod(y)
v dohodě uvést. Je potřeba poznamenat, že pro případný soudní spor bude však důležité, z jakého
skutečného důvodu (pokud by se lišil od důvodu uvedeného v dohodě) byl pracovní poměr
rozvázán.5

Pozvánka na školní Štafetový pohár
Zveme všechny zájemce ze škol a školských zařízení k účasti v základním okresním kole školního
Štafetového poháru, které se uskuteční dne 26. 4. 2018 na stadionu AC Moravská Slavia Brno,
spolek, Vojtova 12c, Brno – Štýřice.
Na akci se můžete přihlásit na www.stafetovypohar.cz,
případně na e-mail: dvorak.jan.sps@gmail.com .

Dny elektronové mikroskopie
Město Brno v letošním roce opět koordinuje akci Dny elektronové mikroskopie (17. – 23. 3. 2018).
Jejím cílem je popularizovat obor elektronové mikroskopie, který je pro město unikátní (více než 30%
světové produkce elektronových mikroskopů pochází z Brna). Akce je organizována s mnoha partnery
z akademického, veřejného i soukromého sektoru. Společně jsme připravili program pro laickou
veřejnost a také speciální program pro ZŠ a SŠ.
Více informací naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.
Kontakt: Ing. Lucie Mezníková
Magistrát města Brna | Specialistka spolupráce s privátním sektorem | Husova 12 | CZ-601 67 Brno
T: +420 542 172 273 | E: meznikova.lucie@brno.cz | www.brno.cz

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:
26. 4. 2018 (čtvrtek) 15,00 – 20,00.

4
5

Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2039/2012.
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 10. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4030/2009.
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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

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
cyklus seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

Úskalí vstupu dítěte do povinného základního vzdělávání
1. března 2018 od 16.00 do 19.00 hod. – Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)
Prevence školní neúspěšnosti, připravenost dětí na 1. třídu
7. března 2018 od 16.00 do 19.00 hod. – Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)
Školní zralost dítěte
12. března 2018 od 16.00 do 19.00 hod. – PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog, vedoucí
pracoviště PPP Kohoutova)
Nadané a talentované děti v 1. třídě
Místo konání:

Magistrát města Brna, Stará radnice, Mečová 5, primátorský salonek

Registrace probíhá na webu:
http://materskeskoly.brno.cz v sekci host
Anotace jednotlivých seminářů naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.
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AKTIVITY K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Výstavy ke 100. výročí vzniku Československa
Od 1. února do 31. prosince 2018 si lze v Národním pedagogickém muzeu a knihovně
J. A. Komenského prohlédnout výstavy „Nová škola v nové republice“ a „Tady nová republika“.
Výstavy si připomínají 100. výročí vzniku Československa a jsou přístupné veřejnosti.
Součástí výstavy je i filmová smyčka s ukázkami z prvorepublikových filmů ze školního prostředí,
načtené vzpomínky žáků, studentů i pedagogů a fotokoutek, kde se návštěvníci mohou vyfotografovat
v dobovém oblečení. Výstava je pak doprovázena menší výstavou „Tady nová republika“, která
návštěvníky krátce seznamuje se základními údaji o meziválečném Československu. Tato výstava je
připravena i k zapůjčení pro školy, a to jak ve fyzické, tak elektronické formě. Pro školy jsou
k výstavě připraveny vzdělávací programy.
Více informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vystavy-nova-skola-v-nove-republice-atady-nova-republika

Sto let Československa v Brně
Příběhy vojáků a vznik nových států včetně toho našeho, prohlubování moravsko-slovenských vztahů,
průmyslový rozmach, prvorepublikové symboly i umění. To vše bude obsahem výstavního cyklu
Republika 100, který důstojně oslaví sto let od vzniku samostatného Československa. Na společném
projektu se podílejí čtyři muzejní instituce: Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum,
Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska. V plánu mají celkem 11 výstav, vědeckou konferenci,
seminář pro pedagogy i společný katalog. Vše se chystá v průběhu celého roku, některé z výstav
přesáhnou i do roku dalšího. Společně chystají také veřejnou rekonstrukci událostí, které se dne
29. října 1918 odehrály v Brně.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.

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 tištěných přílohách
únorového čísla školního zpravodaje nebo je můžete získat na stránkách Národní kroniky, s jejíž
spoluprací projekt realizujeme http://old.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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Projekt k historii čs. legií
Pro školy je k dispozici projekt, který žákům a učitelům přináší ucelené vzdělávací materiály na téma
historie čs. legií 1914–1920. Pro potřeby výuky a poznání problematiky byla vytvořena bohatě
ilustrovaná elektronická publikace s pracovními listy, která je doplněna dvojící dokumentárních filmů.
Oba materiály jsou volně ke stažení ve formátu pdf.
Materiály pro ZŠ: http://legie100.com/vzdelavani/zakladni-skoly/
Materiály pro SŠ: http://legie100.com/vzdelavani/stredni-skoly/

Co víš o československých legiích – Čo vieš o československých
legiích?
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.
Více informací: Otázky_pro_školní_kolo_17_ročník.doc, 17_ročník_soutěže_zadání_kopie.doc
Připomínáme, že uzávěrka školního kola je 23. března 2018.

Výtvarná soutěž k československé státnosti
Výtvarná soutěž „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“ je určena především ZŠ, SŠ a ZUŠ
zejména v moravskoslovenském pomezí, kterou vyhlašuje Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje, z. s. p. o. ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti v rámci projektu
„Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podpořeného Ministerstvem
kultury ČR. Přihlásit se mohou ale i jednotlivci. Podpůrnou aktivitou soutěže jsou besedy
s Velkomoravanem, které lze v rámci projektu na školách uspořádat a podpořit tak tvůrčí inspiraci.
Podrobnosti v přílohách. Informace o probíhající soutěži a besedách a dalších aktivitách projektu
zveřejňujeme na www.cyril-methodius.eu/statnost100/.
Kontakt:
Ing. Martina Janouchová, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o.
Stálý sekretariát, J. A. Bati 5520, Zlín, CZ, tel: +420 733 161 674, www.cyril-methodius.eu
Připojené soubory: TZ-CM-vytvarna-soutez_30-1-2018.docx,
CM-vytvarna-soutez_pravidla-CZ_final.pdf
Prihlasovaci-listek_CMvytvarna-soutez.docx
Připomínáme, že uzávěrka přihlášek je do 18. 5. 2018.

Soutěž Ochrana přírody po vzniku samostatného Československa
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.
Letáček s bližšími informacemi naleznete v přiložených elektronických souborech únorového čísla
školního zpravodaje.
Připomínáme, že hotové projekty je nutné odevzdat do 15. 5. 2018 na služební vrátnici Zoo Brno.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
N A BÍ D KA G AL E RI E UM Ě N Í P RO DĚ T I G UD
Galerie umění pro děti GUD již řadu let realizuje interaktivní výstavy v GUD v Praze, ale i v jiných
galeriích v České republice i v zahraničí. Nabízí hotové výstavy k pronájmu: Radek Pilař dětem,
Květiny – Umění očima dětí, Karel IV – český král, Rumcajs.
Součástí realizace výstavy je nabídka doprovodných programů, školení lektorů a průvodců, tištěný
průvodce a školní programy. Výstavy jsou připravovány na míru konkrétním prostorům, tzv. „na klíč“.
Kontakt:
Kateřina Samková, Umění pro děti, o. p. s., tel. 774 111 127, www.galeriegud.cz
Více informací o nabízených výstavách naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech
tohoto čísla školního zpravodaje.

K U RZ H AN DL E S T U P E Ň 1 – RO Z V O J P O HY B E M
Handle stupeň 1 – rozvoj pohybem je kurz s akreditací MŠMT, který je určen: pro učitele základních
a mateřských škol, učitele speciálních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology,
vychovatele školských zařízení, výchovné poradce a pedagogy volného času, pro rodiče. Více
informací najdete v pozvánce v tomto odkazu:
https://www.facebook.com/events/145435822931995/
Kontakt:
Milena Němcová, nemcova.milena@seznam.cz, tel. 608 467 128

Ú R AZ Y A P RV NÍ P O M O C D Ě T E M
Tento interaktivní kurz, který je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první
pomoci dětem, se koná 22. 3. 2018.
Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální
resuscitace. Kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky, pracovníky různých prorodinných zařízení,
lektory kroužků pro děti, rodiče, chůvy a všechny, kdo zodpovídají a mají v péči děti.
Délka kurzu je 6 vyučovacích hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Kontakt:
Hana Pešatová, tel.731 604 064, hana.pesatova@crsp.cz

V Z DĚ L ÁVA CÍ NA BÍ DKA M A NS I O , V. O . S .
MANSIO, v. o. s. pořádá v březnu 2018 tyto kurzy:
1. Spolu a jinak ve vzdělávání:
19. – 20. 3. 2018
2. Rodičovská přesvědčení a výchovný styl:
21. 3. 2018
3. Spolu a jinak v sociální práci:
26. – 27. 3. 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. 3. 2018 – JARO, VELIKONOCE
20. 4. 2018 – JARO, DEN MATEK
21. 9. 2018 – PODZIM
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:
14. 4. a 18. 4. 2018 (soboty 9.00 – 13.00)
19. 5. a 9. 6. 2018 (soboty 9.00 – 13.00)
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.

P UBL I K ACE NO V Ý D ŮM B R N O
Muzeum města Brna vydává novou publikaci NOVÝ DŮM BRNO / NEW HOUSE BRNO / 1928.
Atraktivní a obsáhlá kniha přiblíží kolonii Nový dům v Brně-Žabovřeskách, která již 90 let
představuje ikonu moderní meziválečné architektury evropské úrovně. Více v podrobném článku:
http://bit.ly/novy-dum-brno.
Fotografie zde:
https://www.dropbox.com/sh/2m0u9lve3n3m3vp/AAD0WKV010iNCZeVWsohVja6a?dl=0

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
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
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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!
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na: http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
Krátkodobé výstavy:

ÚT – NE od 9.00 do 17.00 hod.

Jeden kmen:
24. 9. – 1. 4. 2018 - prodlouženo
Hrad Špilberk, gotický sál
Tato výstava je doporučena návštěvníkům starším než 12 let.
Atol a putující slunce:
22. 2. 2018 – 29. 4. 2018
Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro
Týden výtvarné kultury již po deváté vytváří prostor pro poznávání, dialog i vlastní tvorbu na půdě
brněnských kulturních institucí. (http://www.tvk-brno.cz/)
Komentovaná prohlídka výstavy Jeden kmen:

17. 3. 2018 v 15.30 hod.

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
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
Otevírací doba: ÚT – NE od března 10.00 – 18.00 hod.
Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu – v 17.30 hod. poslední prohlídka. Vstupenky na všechny
akce lze zakoupit online na webových stránkách www.tugendhat.eu.
Více informací o akcích na http://www.tugendhat.eu/aktualne/kalendar.html.

Ž I DO V S KÉ M UZ E U M V BR N Ě
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
Tel. 544 509 651, 544 509 652 (fax), e-mail: brno@jewishmuseum.cz,
www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm,
ÚT 6. 3. 2018 v 17.00 hod.: Vernisáž výstavy Po-lin / Židé v Republice mnoha národů
Vstup volný
ST 14. 3. 2018 v 17.00 hod.: Hledání identity. Židovští intelektuálové Kafkovy doby
Přednáška z cyklu Křižovatky osudů. Židovská komunita v Československu 1918 až 1968 se uskuteční
za podpory Statutárního města Brna. Vstupné 30 Kč
NE 18. 3. 2018 v 10.30 hod.: Pro děti –Josef a jeho sny
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. 3. 2018 v 17.00 hod.: Mesiášství a falešní mesiáši v judaismu: Jakob Frank v Brně a jiní
Přednáška hebraistky Terezie Dubinové přiblíží náboženské pojetí mesiášství a osudy nejznámějších
falešných mesiášů Šabtaje Cvi a Jakoba Franka. Vstupné 30 Kč
ÚT 27. 3. 2018 v 17.00 hod.: Pesach
Přednáška Kristýny Kuboňové z Ústavu religionistiky FF MU. Vstupné 30 Kč
ST 28. 3. 2018 v 17.00 hod.: Vždycky jsem chtěla psát
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Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou o románech Hana, Slepá mapa a její další tvorbě.
Vstupné 30 Kč
V měsících březnu a dubnu můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Po-lin / Židé v Republice
mnoha národů připravenou ve spolupráci Polského institutu v Praze a Muzea dějin polských Židů
Polin. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup
volný

POZVÁNKY
V Ý S TAVA B R NO P R O S T U DE NT Y, S T UDE NT I P RO BRN O
URBAN CENTRUM BRNO pořádá retrospektivní výstavu Brno pro studenty, studenti pro Brno,
která zájemce provede významnými projekty spolupráce města Brna a brněnských vysokých škol.
Doprovodný program výstavy: www.urbancentrum.brno.cz
Výstava potrvá do 23. března 2018.
Stará radnice, Mečová 5, PO – PÁ 10–12 | 13–18 hod.
tel.: 778 520 752, e-mail: urbancentrum@brno.cz, www.urbancentrum.brno.cz

S E M I N Á Ř NO V Á NÁ BO Ž E N S KÁ HN UT Í A N ÁS I L Í
Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství zve na
odborný jednodenní seminář „Nová náboženská hnutí a násilí“ doc. PhDr. Zdenka Vojtíška, Th.D.
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ DNE 14.3.2018.doc

P E D AG O G I C KÁ KO NF E R E N CE UČÍ M E O M O R AV Ě
Akademické gymnázium Brno pořádá VII. ročník pedagogické konference Učíme o Moravě, která se
bude konat pod záštitou starosty MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislava Štefana na Rašelinové 9, v sále
č. 103 dne 20. 3. 2018 v době od 10.00 do 14.00 hod.
Účast na konferenci je zdarma, přihlásit se je nutné nejpozději do 16. 3. 2018 na e-mail
akademy@akademy.cz, příp. na telefon 544 211 547.
Bližší informace naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.

SOUTĚŽE
E NG L I S H JU NG L E
ZŠ J. A. Komenského srdečně zve děti z MŠ a prvních až pátých tříd ZŠ na 18. ročník tradiční
soutěže v angličtině
Kategorie:
I. – MŠ a 1. třídy
II. – 2. třídy
III. – 3. třídy
IV. – 4. a 5. třídy
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Soutěž se uskuteční 18. 4. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky10,
Brno-Husovice.
Přihlášky (do každé kategorie 1 žák za školu ) zasílejte prosím do 16. 4. 2018 na adresu
m.hopjanova@seznam.cz nebo písemně na adresu ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky
10, 614 00 Brno. Příp. telefon: 545 576 794. Podrobný leták najdete na www: zsnamrep.cz v sekci
Projekty.

U K ÁZ KO V Á HO DI N A A S P E CI ÁL NÍ O LY M P I ÁDA V Z Š
B O S O NO Ž S K Á
ZŠ, Brno, Bosonožská 9 pořádá v úterý dne 13. března 2018 ukázkové hodiny ve speciálních
třídách. Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem poznat individuálně zaměřenou výuku žáků
s poruchami učení. Ukázkové hodiny proběhnou ve 4. a 5. třídě od 16:00 hodin pro rodičovskou
veřejnost, studenty pedagogické fakulty a ostatní odborníky z praxe.
Současně již potřinácté zveme žáky základních škol z Brna a okolí k účasti ve 13. ročníku Speciální
(dyslektické) olympiády, kterou pořádá ZŠ Bosonožská ve Starém Lískovci. Soutěž se koná ve
středu dne 18. dubna 2018 a je určena žákům se specifickými poruchami učení, které
diagnostikovalo poradenské zařízení. Tito žáci 3., 4. a 5. ročníku budou pracovat ve dvojicích. Jsou
pro ně připraveny rozmanité úkoly z oblasti zrakové a sluchové analýzy a syntézy, pravolevé
a prostorové orientace, grafomotoriky, vizuomotoriky, atp. Jsou stanoveny dva termíny soutěže.
Dvoučlenná družstva, která se přihlásí do 1. skupiny, budou soutěžit od 8.30 do 9.30 hodin (příchod
do školy a registrace žáků proběhne nejdříve od 8.00 hodin). Družstva 2. skupiny, která přijedou
z větší dálky, budou soutěžit od 10.30 do 11.30 hodin (příchod do školy a registrace žáků proběhne
nejdříve od 10.00 hodin). Žáci si přinesou přezůvky, psací potřeby, pastelky, nůžky a lepidlo.
Základní školy mohou přihlašovat svá družstva do čtvrtku 12. dubna elektronicky (e-mail:
kotolanova@zsbos9.cz). Do těla e-mailu napište: název ZŠ, jeden z vybraných termínů, jména dvojic
a ročník. Informace lze nalézt také na www.zsbos9.cz
Více informací naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.

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.
Letáček s bližšími informacemi naleznete v přiložených elektronických souborech únorového čísla
školního zpravodaje.
Kontakt: Pavla Filipová, tel. 733 506 684, e-mail: info@vesnaspolek.cz

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z M Ě N A A DR E S
Mateřská škola Brno, Nopova 15 má změnu e-mailové adresy:
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msnopovabrno@gmail.com

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
ZŠ Brno, Novoměstská 21
přijme do pracovního poměru na poloviční úvazek do kanceláře administrativní pracovnici. Nástup
možný ihned. Bližší informace na tel. 541 321 508, kancelar@zsnovomestska.cz
ZŠ a MŠ Chalabalova Brno
(www.chalabalova.cz) hledá vedoucí školní jídelny s nástupem od 1. 4. 2018 nebo dle dohody.
Kontakt:
dpohankova@chalabalova.cz
MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51
přijme pomocnou kuchařku na plný úvazek. Nástup ihned, zatím za dlouhodobě nemocnou
pracovnici na cca 2 měsíce a od 1. 9. 2018 možnost trvalého zaměstnání.
Kontakt:
Dana Brendlová, tel. 547 356 085 nebo 777 607 333
ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3 Brno – Chrlice
přijme pomocnou sílu nebo pomocnou kuchařku na dlouhodobý zástup za nemoc. Nástup možný
ihned. Kontakt: Vladimír Folta, vedoucí školní kuchyně, ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, p. o.,
Tel: 733 703 808, e-mail: folta@zschrlice.cz
Základní škola a Mateřská škola Brno, Kotlářská
hledá pracovnici na pozici provozní do MŠ Kotlářská 4 (uklízení, vydávání jídla) na 7 h. denně.
Kontakt:
tel: 778 527 049, 549 121 086

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

Asistentka pedagoga hledá práci v době mezi 11. – 15. hodinou. Mohu pomoci integrovanému žákovi
s obědem a pak ho doprovázet v družině nebo při další výuce.
Kontakt:
tel. 732 866 996
Hledám práci jako vychovatelka ve školní družině na základní škole, na plný či částečný úvazek.
Mám 17 let praxe.
Kontakt:
tel. 732 212 668

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. 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
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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 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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*
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