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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Stručný návod na zabezpečení GDPR
MŠMT zveřejnilo na svých stránkách nový materiál ke GDPR. Jedná se o Stručný návod na
zabezpečení procesů souvisejících s GDPR:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-pro-skoly-prakticky-navod-k-gdpr
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr

Výzva Šablony II
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připravených 6 miliard korun z fondů EU na
podporu škol a školek v celé republice. Peníze z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání si
mezi sebe rozdělí vedle mateřských a základních škol nově také základní umělecké školy či zařízení
nabízející volnočasové aktivity. Získat nemalou finanční podporu umožní jmenovaným institucím
právě vyhlášená výzva s názvem Šablony II. Objem peněz v této výzvě vzrostl v porovnání s první
vlnou šablon o 1,5 miliardy korun.
Více informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/msmt-rozdeli-ve-druhe-vlne-sablon-az-6mld-nove-podpori-i

Časté chyby ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů
V průběhu měsíců ledna a února 2018 analyzoval ŘO OP VVV nedostatky zjištěné při kontrole zpráv
o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do
analýzy bylo zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci, které byly podány do konce října 2017.
Mezi nejčastější pochybení v oblasti dokládání dokumentů ke zprávám o realizaci patří:
 u šablon personální podpory neuváděny v pracovněprávních dokumentech názvy a registrační
čísla projektů,
 k uzavřeným pracovním smlouvám (příp. DPČ/DPP) nedokládány náplně práce,
 nedokládány reporty o činnosti zaměstnanců,
 nedokládána čestná prohlášení o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných opatření prvního
stupně podpory nebo se speciálními vzdělávacími potřebami,
 u šablony Chůva nedokládány skeny rozhodnutí o přijetí dvou dvouletých dětí,
 u šablon extrakurikulárních rozvojových aktivit chybně vyplňovány třídní knihy čtenářských
klubů, klubů zábavné logiky a deskových her i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
především neuváděny v plném formátu data a časy jednotlivých schůzek.
Jako nejméně problematické z pohledu dokládání výstupů se ukázaly šablony zaměřené na osobnostně
sociální a profesní rozvoj pedagogů.
Více informací:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vysledky-analyzy-castych-chyb-ve-zpravach-o-realizaci
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Seznam obvyklých cen vybavení
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 9. 3. 2018 Seznam obvyklých cen vybavení, verze 3. Dokument
je účinný od 9. března 2018.
Více informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seznam-obvyklych-cen-vybaveni

Kariérní den na MŠMT
MŠMT zve všechny zájemce na kariérní den Sekce operačních programů MŠMT, který se bude konat
dne 25. 4. 2018 od 14.00 do 16.30 hod. v prostorách Harfa Office Park.
Program:
 prezentace zástupců odborných útvarů a předání informací o možnostech pracovního uplatnění
 seznámení se specifiky práce v oblasti operačních programů se zaměřením na Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 možnost kariérního poradenství se zástupcem oddělení rozvoje lidských zdrojů
 možnost nahlédnutí do kancelářských prostor
Přihlášky zasílejte na kariera_opvvv@msmt.cz nejpozději do 16. 4. 2018.
Odkaz: http://www.msmt.cz/karierni-den-na-msmt-25-4-2018
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Stanovisko ČŠI k poskytování poradenských služeb dětem –
cizincům a žákům – cizincům
Česká školní inspekce zveřejnila na svých stránkách Stanovisko k poskytování poradenských služeb
dětem – cizincům a žákům – cizincům.
Plný text tohoto stanoviska naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.
Odkaz: http://www.csicr.cz/getattachment/654a07d1-5e95-4a42-88e3-7bc9c1930dfd

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.
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 budou 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-prirodovedny-(1)

Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí
Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí
a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení
klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí
RVP ZV. Dokument byl vytvořen v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní
systém hodnocení. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz. http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Analyza-zahranicnich-systemu-hodnoceni-klicovych-k

Tematická zpráva – Vybrané aspekty implementace společné ho
vzdělávání
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu komentující vybrané aspekty implementace
společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách v období 1. pololetí školního
roku 2017/2018. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrane-aspekty-implementace-spolecneho-vzdelavani
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Učitel roku
Dne 28. 3. 2018 proběhlo v Rytířském sále Nové radnice pod záštitou 1. náměstka primátora města
Brna Mgr. Petra Hladíka slavnostní předání ocenění pedagogickým pracovníkům mateřských
a základních škol v působnosti města Brna.
Ocenění pedagogové:
I. kategorie „Výrazná pedagogická osobnost roku“
Zdeňka Bendová
vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Bosonožské nám 44
PaedDr. Lenka Březinová
učitelka ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70
Mgr. Alena Mrhačová
učitelka ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
II. kategorie „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“
Hana Šimáčková
ředitelka MŠ Brno, Letní 3
PaedDr. Alena Zaplatílková
zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1
Mgr. Ludmila Altmanová
ředitelka ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna všem oceněným srdečně blahopřeje.

Poděkování za Mateřinku Brno 2018
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem organizátorům
i účastníkům 18. oblastního kola celostátní přehlídky Mateřinky Brno 2018, která se konala dne
7. 3. 2018 v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově nám. 6 v Brně.

Poděkování za Superstar
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem organizátorům
i účastníkům pěvecké soutěže dětí ze školních družin Superstar. Tato akce se uskutečnila 7. 3. 2018
v ZŠ Antonínská Brno pod záštitou I. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka a radního
pro školství, kulturu a tělovýchovu Mgr. Jaroslava Suchého.

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR
OŠMT MMB informuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových
stránkách zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR. Jedná se
o pomůcku, která konkrétně popisuje oblasti, na které je třeba se při přípravě na GDPR speciálně
zaměřit, a současně také obsahuje některé nutné vzorové dokumenty, jako například vzory záznamů
o činnostech, vzor směrnice o nakládání s osobními údaji ve škole či vzorové informace o zpracování
osobních údajů na webu školy (http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceniprocesu-souvisejicich-s-gdpr)
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Výpověď pracovního poměru
Mgr. Michal Smejkal
V minulém příspěvku bylo pojednáno o dohodě o rozvázání pracovního poměru. Nyní se v krátkosti
zaměříme na další ze způsobů skončení pracovního poměru, kterým je výpověď z pracovního poměru
(dále též jen „výpověď“). Její úprava je obsažena v ustanovení § 50 a násl. zákoníku práce1.
Pracovní poměr může výpovědí rozvázat kterýkoliv z jeho účastníků, tedy jak zaměstnanec, tak
i zaměstnavatel. Výpověď představuje jednostranné právní jednání adresné, které směřuje k rozvázání
pracovního poměru, z čehož plyne, že toto jednání musí být doručeno druhé straně2. Zákoník práce pro
výpověď stanoví obligatorní písemnou formu, a to pod sankcí nicotnosti (§ 50 odst. 1 zákoníku práce),
což jinými slovy znamená, že pokud by byla dána výpověď ústní formou, jednalo by se o jednání,
které by v právní realitě vůbec neexistovalo a tím pádem ani nemohlo vyvolat jakékoliv právní
následky.
Výpovědní doba
Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Obecně platí, že výpovědní
doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce a smí být prodloužena
jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, přičemž tato smlouva musí být písemná. Ve
smlouvě tedy může být dohodnuta i jiná délka výpovědní doby, avšak tato nikdy nesmí být kratší než
2 měsíce a vždy musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance.
Obecně též platí, že výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud tedy
zaměstnanec doručí výpověď např. 1. 3. nebo 31. 3., výpovědní doba počne běžet 1. 4. a skončí
uplynutím 31. 5., kdy skončí i pracovní poměr.
Výpověď daná zaměstnancem
Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Postačí tedy, že zaměstnavateli doručí v písemné formě právní jednání, ze kterého je seznatelná
zaměstnancova vůle rozvázat pracovní poměr výpovědí. Je-li výpověď zaměstnance doručována
osobně, je zaměstnavatel na žádost zaměstnance povinen doručení této písemnosti písemně potvrdit
(srov. § 337 odst. 1 věta druhá zákoníku práce). Je třeba náležitě zdůraznit, že se jedná toliko
o potvrzení převzetí písemnosti, v žádném případě se nejedná o vyjádření „souhlasu s výpovědí“,
jelikož toho není třeba.
Výpověď daná zaměstnavatelem
Zaměstnavatel naproti tomu může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného
v § 52 zákoníku práce. Zaměstnavatel musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo
možno zaměnit s jiným důvodem, a nesmí tento důvod dodatečně měnit. Je potřeba zdůraznit, že se
musí jednat opravdu o skutkové vymezení výpovědního důvod, nikoliv právní vymezení 3. Nejvyšší
soud se k této problematice vymezil např. ve svém rozsudku ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo
5244/2014, podle kterého „důvod výpovědi musí být v písemné výpovědi z pracovního poměru uveden
tak, aby bylo zřejmé, jaké jsou skutečné důvody, které vedou druhého účastníka pracovního poměru
k tomu, že rozvazuje pracovní poměr, aby nevznikaly pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit, tj.
který zákonný důvod výpovědi uvedený v ustanovení § 52 zákoníku práce uplatňuje, a aby bylo
zajištěno, že uplatněný důvod nebude možné dodatečně měnit. Ke splnění hmotněprávní podmínky
platné výpovědi je tedy třeba, aby výpovědní důvod byl určitým způsobem konkretizován uvedením
skutečností, v nichž účastník spatřuje naplnění zákonného důvodu tak, aby nemohly vzniknout
pochybnosti, ze kterého důvodu se výpověď dává. Skutečnosti, které byly důvodem výpovědi, však není
potřebné rozvádět do všech podrobností, neboť pro neurčitost nebo nesrozumitelnost projevu vůle je
výpověď z pracovního poměru neplatná jen tehdy, jestliže by se nedalo ani výkladem projevu vůle
zjistit, proč byla zaměstnanci výpověď dána.“
Výpověď je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. Jde-li o člena orgánu
odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Doručování v pracovněprávních vztazích je upraveno v ustanovení §334 a násl. zákoníku práce.
3
Např. „Rozvazujeme s Vámi pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti podle § 52 písm. c) zákoníku práce.“ není
dostatečné vymezení výpovědního důvodu.
1
2
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jeho skončení, je k výpovědi zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí
souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit
zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána.
Zaměstnavatel může použít tohoto souhlasu jen ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení.
Odvolání výpovědi
Výpověď je perfektní, při splnění dalších podmínek platnosti, v okamžiku, kdy byla doručena druhé
straně, avšak právní účinky (tzn. rozvázání pracovního poměru) jsou odloženy, tedy nastávají až
v okamžiku, kdy uplyne výpovědní doba.4 Byla-li dána výpověď, platí, že může být odvolána pouze se
souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
Lze tak učinit od okamžiku doručení výpovědi až do uplynutí výpovědní doby a skončení pracovního
poměru.

XIX. mezinárodní taneční festival Brno 2018
Metodický kabinet mimoškolní výchovy Brno ve spolupráci se Základní školou Antonínská 3, Brno
pořádá již XIX. mezinárodní taneční festival neprofesionálních dětských tanečních souborů školních
družin, školních klubů a volnočasových aktivit Brno 2018. Festival se koná pod záštitou 1. náměstka
primátora města Brna p. Mgr. Petra Hladíka dne 20. dubna 2018 od 16.00 hod. ve velkém sále
stadionu KC Babylon, Kounicova 20/22, Brno.

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 .

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.
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/

GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2015. 825 s. ISBN 9788021080218. S. 330.
4
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PROJEKTY OP VVV

Nabídka vzdělávání
Spolupráce a komunikace škol s partnery
Mgr. Šárka Oplatková a Mgr. Ondřej Mikauš
Pro ředitelky mateřských škol
19. dubna 2018 – Magistrát města Brna, Mečová 5, primátorský salonek, od 13.00 do 17.00 hod.
Pro ředitele/ředitelky základních škol
17. května 2018 – Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno, malý zasedací
sál Podkova, od 13.00 do 17.00 hod.
Registrace probíhá na webové adrese http://map.brno.cz/index.php.
Anotace naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.

GDPR: základní povinnosti školy a školského zařízení jako správce osobních údajů
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Seminář je určen pro ředitele mateřských a základních škol a vedoucí školních jídelen
17. dubna 2018, Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské nám. 1 – školící místnost
Podkova, od 9.00 do 13.00 hod.
S dotazy ohledně registrace nás prosím kontaktujte na e-mailu: projektmentori@gmail.com .
Anotaci semináře naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.

Pozvánka na konferenci
v rámci projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126
připravuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna konferenci s mezinárodní
účastí

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.
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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 únorového čísla školního
zpravodaje.

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/

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.
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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 P RO V E D O U CÍ P RA CO V NÍ K Y Š KO L
V souvislosti s aktuálně probíhajícími konkurzy na místa ředitelů škol se otevírá i prostor se zamýšlet
nad předpoklady, které by ředitel/ka školy měla ke kvalitnímu výkonu své pozice mít. Jako první
vytanou na mysl odborné předpoklady – schopnost porozumět školské problematice, orientovat se
v legislativních normách a povinnostech z nich vyplývajících, umět sestavit rozpočet, nakonec – být
i dobrým učitelem.
Pokud si kladete otázku, zda jste člověkem s potenciálem vést školu, pak je nejlepší se obrátit na
profesionály v oblasti analýzy potenciálu osobnosti; v Brně je to například společnost ITO United
Change, mezinárodní společnost, disponující širokou škálou psychodiagnostických metod.
Kontakt: http://www.ito.co.at
Mgr. Marie Jílková, marie.jilkova@united-change.com, tel. 605 971 376

Z O O BR NO A S TAN I C E Z Á J M O V Ý CH ČI NNO S T Í
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, www.zoobrno.cz
Zoo Brno se již několik let vedle chovu zvířat věnuje celé řadě vzdělávacích aktivit. Pořádá výukové
programy, dlouholetou tradici mají kroužky se zoologickým zaměřením při Stanici mladých
přírodovědců, pro všechny sociálně znevýhodněné děti a mládež je otevřen Nízkoprahový klub atd.
K těmto aktivitám se v roce 2015 přidává také Středisko ekologické výchovy Hlídka (SEV Hlídka).
Od roku 2016 se Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o. stala školským zařízením.
21. 04. 2018 13.00–17.00 – DEN ZEMĚ
Oslavy Dne Země již patří k tradičním součástem dubnového programu v brněnské zoo. Stejně tak
tomu bude i letos. Ve spolupráci se studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně jsme pro vás připravili den plný zábavy, v rámci kterého navíc načerpáte mnoho zajímavých
informací. Dorazte do Zoo Brno s celou rodinou a užijte si Den Země s námi!
01. 05. 2018 10.00–17.00 – Den přírodních věd pro veřejnost
Tradiční vědecko-popularizační akce Den přírodních věd vás všechny čeká již po šesté v Zoo Brno!
Studenti chemické průmyslovky a Úsek stanice zájmových činností se už nemohou dočkat! Připraveno
je pro vás několik stanovišť zaměřujících se na rozličné přírodovědné disciplíny včetně oblíbené
chemie, zoologie nebo třeba botaniky či dětského stanoviště.
Den obohatí i komentovaná krmení a křest vybraných mláďat.

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
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Z ÁŽ I T KO V Ý KO S M I CK Ý S TAN
 Vesmírná show pro děti v MŠ
 Kosmický program pro žáky ZŠ
Děti se v nafukovací kopuli zábavnou formou seznámí s noční oblohou a nejbližším vesmírem kolem
nás: Země, Měsíc, Sluneční soustava, pohyby planet a měsíců, dobývání vesmíru, kosmonauti.
Na závěr vás čeká živý model vesmíru a živá Sluneční soustava. Zahrají si všechny děti: Sluneční
soustava, Země a Měsíc, pohyby měsíců, kalendář
Více informací: www.zazitkovystan.cz, podrobnosti, objednávka: 734 732 536

V Z DĚ L ÁVA CÍ NA BÍ DKA M A NS I O , V. O . S .
MANSIO, v. o. s. pořádá v dubnu a květnu 2018 tyto kurzy:
1. Encouragement: Umění povzbudit a motivovat – 4. 4. 2018
2. Jim Holder – Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu
a subjektivním přesvědčením – 10. – 14. 4. 2018 (odborné tlumočení kurzu do češtiny je zajištěno)
3. Práce s rodinou v adlerovském duchu – 16. – 17. 4. 2018
4. Encouragement - výcvik v dodávání odvahy – 18. – 20. 4. + 14. – 16. 5. 2018
Více informací:
Marcela Šefčíková, asistentka pro MANSIO, v. o .s.
tel. 734 458 502, e-mail: sefcikova@mansio.cz, www.mansio.cz

V Z DĚ L ÁV Á NÍ CE NT RA T V O Ř I V O S T I , Z . S .
Centrum tvořivosti nabízí akreditované kurzy (č. akr. MŠMT-48 772/2012-201-910). Každý účastník
těchto seminářů obdrží po absolvování osvědčení. Semináře začínají většinou v 15 hod., pokud se
zúčastnění nedomluví na jiném čase. Semináře vhodné pro učitele, vychovatele, pracující s dětmi
i seniory.
Kreativní nápadník: (15 – 19 h, dle domluvy)
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

N A BÍ D KA V E S NY, O . P. S .
Vesna o. p. s., Údolní 389/10, 602 00 Brno, tel. 733 506 684, e-mail: info@vesnaspolek.cz,
www.vesnaspolek.cz nabízí:
Školení hlavních vedoucích tábora:
6. 4. – 8. 4. 2018
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Zdravotník zotavovacích akcí:
11. 5. – 27. 5. 2018
Právní minimum:
6. 4. 2018
Finanční gramotnost a zásady zdravého hospodaření:
6. 4. 2018
Letní táborová akademie Záseka 2018 – Cestování časem:
14. 7. – 21. 7. 2018
Příměstské tábory:
Outdoorový tábor:
30. 7. – 3. 8. 2018
Pevnost Boyard
27. 8. – 31. 8. 2018
Bližší informace o uvedených akcích naleznete na letáčku v elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje.

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 – 18.00 hod. (poslední vstup v 17.30 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: ÚT – NE od 10.00 do 18.00 hod., poslední stup v 17.30 hod.
Rozhledna: PO – NE od 10.00 do 18.00 hod., otevřeno pouze za příznivých povětrnostních
podmínek!
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na: http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
Na velikonoční pondělí 2. 4. 2018 bude na Špilberku mimořádně otevřena výstava Jeden kmen,
rozhledna a kasematy.
Jeden kmen:
1. 9. – 2. 4. 2018
Hrad Špilberk, gotický sál
Tato výstava je doporučena návštěvníkům starším než 12 let.
Atol a putující slunce:
Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro

22. 2. 2018 – 29. 4. 2018

Atol a putující slunce – komentovaná prohlídka
Výstavou Atol a putující slunce provede historik umění doc. Petr Spielmann a kurátorka Ilona
Víchová. Představí tvorbu brněnského malíře Pavla Navrátila od 50. do 80. let 20. století v dialogu
s vybranými díly tří jeho souputníků a blízkých kolegů: se sochařstvím Zdeňka Macháčka a
malířstvím Miroslava Šimordy a Bohumíra Matala.
18. 4. 2018 od 16.00 hodin, 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
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 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.
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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,
ST 4. 4. 2018 v 17.00 hodin: Moravští židovští spisovatelé II.
Druhý díl přednášky z cyklu Německá židovská literatura zaměřené na méně známou oblast literární
tvorby, a to německy píšící židovské moravské autory. Vstupné 30 Kč
ÚT 10. 4. 2018 v 17.00 hodin: Protižidovské pogromy v Republice mnoha národů
Vstupné 30 Kč
ČT 12. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin: Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa
Akce se koná ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, Židovskou obcí Brno a Muzeem
romské kultury. Vstup volný
ÚT 17. 4. 2018 v 17.00 hodin: Země nikoho. Židovští uprchlíci mezi hranicemi ve střední Evropě
v roce 1938. Přednáška historika Michala Frankla se uskuteční v rámci cyklu Křižovatky osudů.
Židovská komunita v Československu 1918 až 1968. Program se koná ve spolupráci se statutárním
městem Brnem. Vstupné 30 Kč
ČT 19. 4. 2018 v 17.00 hodin: 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 se koná ve spolupráci se statutárním městem Brnem.
Náhradní termín za neuskutečněnou přednášku z 8. 2. Vstupné 30 Kč
NE 22. 4. 2018 v 10.30 hodin: Pro děti – Mojžíšova cesta
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
V měsíci 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
1 0 . RO ČNÍ K HU DE B NÍ HO F E S T I VAL U A M A R I KE RE KA 2 01 8
Letos vás srdečně zveme na jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Amari kereka, který proběhne
24. 5. 2018 od 14.00 v KS Omega, Musilova 2a, v Brně pod záštitou 1. náměstka primátora města
Brna.
Pořadatelem je ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22. Můžete se těšit na program plný hudby, tance,
a zpěvu s názvem „Bylo, nebylo“, v němž účinkují žáci naší školy, žáci ZŠ Křenová, Brno, ZŠ
Merhautova, Brno, ZŠ Grafická, Praha a hosté ze severu Moravy. Novinkou jsou latinskoamerické
tance a sourozenecká kapela 4GYPSIES. Tradiční vystoupení si pro vás připravila taneční skupina
Merci a děti z nízkoprahového zařízení na faře v Zábrdovicích. Doprovodná výstava představí
veřejnosti malý obrazový průřez všemi předchozími ročníky hudebního festivalu. U příležitosti
10. výročí konání festivalu vydává škola pro všechny návštěvníky pamětní pohlednici.
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SOUTĚŽE
S P O RTO V NÍ O LY M P I Á DA P RO D Ě T I P ŘE DŠ KO L NÍ H O V Ě K U
Mateřská škola Jihomoravské nám. 5, Brno – Slatina pořádá ve středu 16. května 2018
v dopoledních hodinách již XXI. ročník městské sportovní olympiády pro děti předškolního věku (5 –
6 let) pod názvem „Slunce, voda, vzduch – krása, zdraví, život“ na sportovním hřišti v Brně – Slatině.
Soutěžit mohou děti ve 3 disciplínách:
 Hod do dálky tenisovým míčkem
 Běh na 20 metrů z vysokého startu
 Skok do dálky z místa
Soutěžní řád:
Do každé soutěžní disciplíny mohou jednotlivé MŠ přihlásit nejvíce 3 chlapce a 3 děvčata (to znamená
nejvíce 18 dětí za MŠ).
Soutěžit se bude pouze v jedné věkové kategorii (5 – 6 let).
Každé dítě může závodit pouze v jedné soutěžní disciplíně.
Závodit mohou pouze děti zapsané v době od 830 do 900 hod.
V každé disciplíně budou mít děti dva pokusy, platný bude vždy lepší výsledek.
Letos znovu také o pohár pro nejšikovnější MŠ
Kritéria pro získání poháru:
O pohár soutěží automaticky všechny mateřské školy přihlášené na olympiádu.
Za každé místo na stupních vítězů získá závodník body pro svoji MŠ 1. místo = 5 bodů
2. místo = 3 body
3. místo = 1 bod.
Nejvyšší součet bodů = pohár
Doporučujeme sportovní oblečení a obuv, s sebou svačinu, pití a pláštěnku. Dostatek pití bude
k dispozici ve várnicích v areálu hřiště. V průběhu olympiády bude zajištěn zdravotní dozor. Každé
MŠ bude k dispozici 1 – 2 studenti (pomoc při zajištění dozoru nad dětmi, odvádění dětí na WC
v prostoru sportoviště).
V přihlášce uveďte adresu a telefon vaší MŠ, jména a příjmení nejvíce tří chlapců a tří dívek v každé
disciplíně.
Přihlášku zašlete nejpozději do 3. května 2018 na adresu: MŠ Jihomoravské nám. 5, 627 00 Brno
nebo e-mailem: msjihomor5@volny.cz
Další informace získáte na tel. čísle 545 219 826 u paní učitelky Musílkové.

M I NI O LY M P I ÁDA 4 . T Ř Í D
Jako každý rok, tak i letos zveme vaše šikovné žáky k účasti.
Školní kolo se uskuteční ve vaší škole ve dnech 16. – 17. 4. 2018 v dopoledních hodinách. Zadání,
bodové hodnocení příkladů, správné řešení a kritéria pro postup naleznete v elektronických přílohách
tohoto čísla školního zpravodaje.
Městské kolo proběhne ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 13.00 hodin v ZŠ Sirotkova.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na ZŠ Sirotkova na paní Janu Nechvátalovou, kontakt:
nechvatalova@zssirotkova.cz.

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
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III. – 3. třídy
IV. – 4. a 5. třídy
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.

S P E C I ÁL NÍ O LY M P I Á DA V Z Š BO S O NO Ž S K Á
Zveme již potřinácté 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 bylo zveřejněno v elektronických přílohách minulého čísla školního zpravodaje.

V I . RO ČNÍ K S O UT Ě Ž E S UP E RS TAR Š D 20 1 8
Metodická skupina kabinetu mimoškolní výchovy Brno ve spolupráci se Základní školou
Antonínská 3 v Brně uspořádala ve středu 7. března 2018 na Základní škole Antonínská 3 městské
kolo VI. ročníku pěvecké soutěže SUPERSTAR dětí ze školních družin města Brna.
Městského kola SUPERSTAR se zúčastnilo celkem 32 dětí, vyhodnocených dětí bylo 14, které se
umístily na 1., 2., a 3. místě ve třech kategoriích.
Záštitu nad pěveckou soutěží převzal I. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík a radní pro
školství, kulturu a tělovýchovu Mgr. Jaroslav Suchý. Magistrát města Brna se finančně podílel na
zakoupení hodnotných cen pro vítěze VI. ročníku pěvecké soutěže dětí ze ŠD města Brna. V porotě
zasedli fundovaní porotci – dvě bývalé zahraniční studentky JAMU z Japonska – obor sólový zpěv
a klavír, dále studentka konzervatoře – obor klavír, Mgr. Jaroslav Suchý a paní Bohuslava Podolská,
vedoucí metodického kabinetu mimoškolní výchovy. Soutěž otevřel pan ředitel ZŠ Antonínská,
Mgr. Libor Tománek a paní vedoucí ŠD Želka Bozánová, obvodní metodička MV – Brno-střed.
Pěvecká soutěž byla rozdělena do tří kategorií – 1. kategorie – dívky + hoši z 1. a 2. třídy, 2. kategorie
– dívky + hoši 3. a 4. třída, 3. kategorie – pouze dvě dívky z 5. třídy. Soutěž Superstar moderovala
paní Slávka Rachunková, obvodní metodička Brno – jihozápad.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
1. kategorie:
Anna Bendová, ZŠ Brno, Mutěnická 23
Tomáš Petr, ZŠ Brno, Bakalovo nábř. 8
2. kategorie
Ellen Rudická, ZŠ Brno, Jana Babáka 1
Michal Šperka, ZŠ Brno, Kneslova 28
3. kategorie
Klára Škrdlová, ZŠ Brno, Mutěnická 23
Absolutní vítězkou pěvecké soutěže VI. ročníku školních družin „SUPERSTAR“ se stala Ellen
Rudická ze 3. třídy Základní školy Jana Babáka v Brně a získala kromě upomínkových darů i Zlatou
notu – symbol ohodnocení nejlepšího zpěváka. Hodnotné ceny předávali porotci s předsedou poroty
Mgr. Jaroslavem Suchým.
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Děkujeme všem paním vychovatelkám ŠD města Brna za přípravu dětí ze ŠD do pěvecké soutěže, dále
metodické skupině mimoškolní výchovy za organizaci pěvecké soutěže „SUPERSTAR ŠD“
a Magistrátu města Brna za finanční podporu a podporu mladých talentovaných zpěváků.
Bohuslava Podolská, vedoucí metodického kabinetu MV Brno

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z M Ě N A A DR E S
Základní škola, Brno, Košinova 22
má změnu telefonních čísel:
a změnu e-mailové adresy:

kancelář školy 606 040 198
ředitelna
606 040 200
školní jídelna 725 560 797
zs.kosinova@email.cz

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Školní jídelna Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice
hledá kuchařku. Nástup možný ihned. Požadavky: Spolehlivá, pracovitá, kolektivní.
Informace u vedoucí ŠJ:
tel. 731 459 849

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ hledá místo poblíž centra.
Kontakt

tel. 731 763 730

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

Hledám místo učitelky v MŠ nebo vychovatelky ve ŠD. I zástup.
Kontakt:

tel. 608 107 321

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
všechny hodiny budou probíhat velmi přístupnou a hravou formou a i proto jsme zvolili formu
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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.

K O N K U RZ B RN Ě NS KÉ H O D Ě T S K É H O DI VADL A
Brněnské Dětské Divadlo (BDD) oznamuje konání konkurzu koncem měsíce května nebo na
počátku měsíce června 2018 (ještě v jednání).
Podrobné informace získáte telefonicky nebo e-mailem. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými
zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let. BDD od svého založení (r. 2009) doposud
uvedlo, převážně v prostorách sklepní scény Divadla Husa na provázku několik inscenací.
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické
činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé
jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou již zúčastnit
Letního soustředění BDD 2018 v termínu od 12. 8. do 26. 8. 2018 (RS Hálův mlýn).
BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl,
dnes již zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální víceletou dramatickouměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi také využívány nejen při dalším
studiu, děti z BDD jsou často přijímány ke studiu na různých uměleckých školách, ale i v běžném
životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i nové, výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD
svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o „líhni
hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni
s perspektivou dalšího četného reprízování.
Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese:
detskedivadlo-brno@seznam.cz
V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Základní informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz (současně vznikají nové www stránky)
Projekt BDD se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a MČ Brnostřed.
Letáček k vyvěšení na nástěnce naleznete v elektronických přílohách tohoto školního zpravodaje.
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