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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Naplňování Strategie vzdělávání 2020
Členové expertní skupiny na semináři představili výsledky vyhodnocení naplňování Strategie 2020
v polovině její platnosti, přičemž tato hodnotící zpráva byla dvanáctičlenným expertním týmem
zpracována v průběhu roku 2017.
Stručné shrnutí Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 najdete
ZDE: Strategie2020_shrnutí.pdf
Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 najdete ZDE:
Strategie2020_zpráva.pdf
Záznam ze semináře k externímu hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku
2020 najdete ZDE Více také ZDE.
Prezentace ze semináře ke stažení zde: Prezentace Blok 1.pptx, Prezentace Blok 2.pptx
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani2020

Propojení školního a volnočasového vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání školy a organizace neformálního vzdělávání a umožní jim efektivní spolupráci. Částku
266 milionů korun má připravenou pro žadatele z řad škol a volnočasových zařízení, muzeí a dalších
institucí formálního i neformálního vzdělávání, kteří se zapojili do výzvy Budování kapacit pro rozvoj
škol II a podali projekt zaměřený na spolupráci těchto dvou sfér. Dalších bezmála 273 milionů je
připraveno pro úspěšné projekty, které se v této výzvě zaměřily na další aktivity. Ministerstvo již
dokončilo hodnocení projektů a informovalo úspěšné žadatele.
Více informací o této výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.
Kontaktní údaje:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz, www.msmt.cz
Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/msmt-da-na-propojeni-skolniho-a-volnocasovehovzdelavani

Doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání žáků v ZŠ
V roce 2016 vydalo MŠMT informace a doporučení k individuálnímu vzdělávání žáků v základní
škole. Toto doporučení má stále platnost, proto na něj upozorňujeme:
http://195.113.76.20/file/39262/
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Podpůrná opatření pro rozvoj nadání
MŠMT vydalo pro školská poradenská zařízení a školy dokument aktualizovaný dne 23. 1. 2018, který
souhrnným a vyčerpávajícím způsobem rekapituluje podpůrná opatření, která je možné v souladu
s vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doporučovat z důvodu nadání dítěte, žáka
nebo studenta (dále jen žák).
Jedná se o druhou verzi předmětného dokumentu aktualizovanou v lednu 2018. Na rozdíl od původní
verze dochází zejména k úpravám spočívajícím ve vypuštění pasáží o možnosti doručit pedagogickou
intervenci z důvodu nadání. Dokument byl tedy dán do souladu s platnou legislativou.
Účelem dokumentu je poskytnout odborným pracovníkům školských poradenských zařízení
a případně též pedagogickým pracovníkům škol a a školských zařízení celkový přehled a stručný
výklad k těm podpůrným opatřením uvedeným v Příloze 1 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – Přehled podpůrných opatření, která jsou
vhodná pro stimulaci rozvoje nadání žáků. MŠMT se v tomto pokynu omezuje pouze na základní
vzdělávání a největší pozornost věnuje možnostem obohacování vzdělávacího obsahu.
Plný text tohoto pokynu naleznete zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktuality-1:
23. 1. 2018 – Podpůrná opatření pro rozvoj nadání

Děti a žáci s poruchou autistického spektra
Na stránkách MŠMT jsou zveřejněny důležité informace pro děti a žáky s poruchou autistického
spektra, upozorňujeme zejména na odkaz Tipy pro praxi, kde naleznete především metodiky.
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktuality-1,
29. 1. 2018: Žáci s poruchou autistického spektra

Stanovisko ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování
Ve výkladu spotřebního koše vycházíme z cca 25 leté historie jeho aplikace a jeho prezentací jak
Ministerstvem zdravotnictví (MZd) tak odbornými společnostmi.
Pro sledované komodity potravin, pro které jsou v souladu se školským zákonem stanoveny výživové
normy v rámci vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále „vyhláška) platí tolerance +/25%.
Poznámky č. 2 a 3 k Příloze č. 1 vyhlášky dále upravují toleranci pro spotřebu tuků, cukru, zeleniny,
ovoce a luštěnin.
Poznámka č. 2 upravuje spotřebu cukru a tuku v rozmezí 75% – 100%. Je stanoveno: „množství
volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit“. Vyhláška výslovně
neumožňuje snížit pod dolní hranici.
Poznámka č. 3 upravuje spotřebu zeleniny, ovoce a luštěnin na 75% – neomezeno. Je stanoveno:
„Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance.“
Nový výklad pozn. č. 2 Přílohy č. 1 vyhlášky („cukry a tuky je možno snížit až na 0“) neučinilo
MŠMT ani MZd. Nicméně, jsme si vědomi, že poznámka č. 2 není zcela jednoznačná a budeme se tím
zabývat.
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stanovisko-ke-spotrebe-cukru-a-tuku-ve-skolnim-stravovani

Nejčastější dotazy z oblasti dietního školního stravování
Na stránkách MŠMT ČR jsou zveřejněny Nejčastější dotazy z oblasti dietního školního stravování:
http://www.msmt.cz/file/39998/
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Nové číslo ministerského zpravodaje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává nové číslo Zpravodaje:
zpravodaj_duben_2018_final.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/nove-cislo-ministerskeho-zpravodaje-1

Nové číslo newsletteru OP VVV
Právě vyšlo nové číslo newsletteru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání NoVVVinky.
V roce 2018 se NoVVVinky představují v novém, odlehčeném a vzdušném vizuálním stylu. Jarní číslo
nabízí inspirativní rozhovor s imunoložkou prof. Blankou Říhovou, prezentace úspěšných projektů
a zcela novou rubriku – Galerie podpořených. V prvním medailonku se představí Mgr. Mária Šurinová
z Botanického ústavu AV ČR, která díky projektu Mobility 2017 vyjede na půlroční zahraniční stáž.
Důležité a praktické informace přináší článek věnovaný druhé vlně šablon. Oblasti výzkumu a vývoje
se zase věnuje úvodní část NoVVVinek shrnující hlavní témata Výroční konference OP VVV.
Newsletter si můžete přečíst ZDE.
Odkaz: http://www.msmt.cz/nove-cislo-newsletteru-op-vvv

Stanovisko ČŠI k vyzvedávání dětí rozvedených rodičů
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na toto téma, zveřejňujeme opět Stanovisko ČŠI k vyzvedávání
dětí rozvedených rodičů ze škol:
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-zaky-a-rodice/Stanovisko-CSI-kvyzvedavani-deti-rozvedenych-rod
Plný text tohoto dokumentu naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.

Tematická zpráva – Rozvoj gramotnosti v ZŠ a SŠ
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj jazykové gramotnosti v základních
a středních školách ve školním roce 2016/2017.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-jazykove-gramotnosti-v-zak
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
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:
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.
Bližší informace o této konferenci naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje.

Metodické setkání se zástupci městských částí
Dne 25. května 2018 v 9.00 hodin se na Nové radnici Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 1,
v zasedací místnosti Podkova uskuteční metodické setkání zástupců městských částí s pracovníky
OŠMT MMB.

Metodické setkání s řediteli škol
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na metodická setkání ředitelů/ek základních škol a mateřských škol
s pracovníky OŠMT MMB, která se uskuteční v zasedací místnosti Podkova, Nová
radnice, Dominikánské nám. 1
 pro ředitele/ky mateřských škol
29. 5. 2018
 pro ředitele/ky základních škol
30. 5. 2018
 pro ředitele školních jídelen
30. 5. 2018
Konkrétní hodinu si vyberete sami pomocí přihlašovací aplikace, která bude spuštěna
začátkem května (o jejím spuštění vás budeme informovat e-mailem).

Ocenění talentovaných žáků
Dne 20. 6. 2018 ve 13.00 hodin se na Nové radnici v Sále zastupitelů uskuteční Ocenění
talentovaných žáků za účasti 1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka. Jedná se o žáky brněnských
základních škol, kteří se umístili na 1. – 3. místě v městském kole předmětových olympiád. Pozváni
budou rovněž rodiče oceněných žáků a zástupci příslušných škol, které tyto žáky vzdělávají.
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Pozvánka na závěrečnou poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu k ukončení školního roku 2017/2018, která je určena ředitelům
mateřských škol, základních škol a školních jídelen. Na závěr porady se uskuteční
neformální setkání s představiteli města.
Porada se bude konat v pondělí 25. června 2018 od 9.00 hodin ve Sněmovním sále
Nové radnice, Dominikánské nám. 1.

Pozvánka na zahajovací poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu k zahájení školního roku 2018/2019, která je určena ředitelům
mateřských škol, základních škol a školních jídelen.
Porada se bude konat v pondělí 27. srpna 2018 od 9.00 hodin ve Sněmovním sále
Nové radnice, Dominikánské nám. 1.

Poděkování za taneční festival Brno 2018
OŠMT MMB děkuje všem organizátorům a účastníkům XIX. mezinárodního tanečního festivalu
neprofesionálních dětských tanečních souborů školních družin, školních klubů a volnočasových aktivit
Brno 2018, který se konal dne 20. 4. 2018 ve velkém sále stadionu KC Babylon, Kounicova 20/22,
Brno pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka.

Nemocnice zvířátek
V improvizované nemocnici zvířátek se děti mohou dovědět, jak se chránit před úrazy a jak
postupovat při zranění. Cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku od 5 do 6 let a žáci prvních
a druhých tříd ZŠ. Akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je ochrana dětí před úrazy.
Termín konání:
14. – 25. 5. 2018
Místo konání:
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace,
Kounicova 16, 602 00 Brno
Více informací:
www.voszbrno.cz

Doručování písemností zaměstnavatelem
Mgr. Michal Smejkal
Má-li projev vůle jednoho účastníka pracovněprávního vztahu vyvolat zamýšlené následky, je potřeba,
aby byl doručen druhému účastníku tohoto vztahu. Obecné pravidlo praví, že projev vůle je doručen
v okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta, jinými slovy v okamžiku, kdy druhá strana
má možnost seznámit se s jeho obsahem.1 Zákoník práce2 obsahuje zvláštní pravidla pro doručování
v pracovněprávních vztazích. V tomto příspěvku se budeme v základních obrysech zabývat
doručováním písemností zaměstnavatelem, které je upraveno v ustanoveních § 334 - § 336 zákoníku
práce.
PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2017. 1196 s. ISBN 9788075526090. S. 996 - 997.
2
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
1
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Dle ustanovení § 334 odst. 1 zákoníku práce platí, že písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení
pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního
místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr
nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, musí být
doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.3
Zaměstnavatel může zaměstnanci do vlastních rukou doručit písemnost na pracovišti, v jeho bytě nebo
kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Jestliže
takový postup nebude možný, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb. Je tedy patrno, že zaměstnavatel může zaměstnanci doručovat písemnosti jak
na pracovišti, tak mimo něj (např. v jeho bytě, na ulici, u kadeřnice či na kolotoči) a v pracovní
době i mimo ni (např. v nočních hodinách či v neděli). Zákon v tomto ohledu předpokládá aktivitu
zaměstnavatele, není možné zaměstnance např. v neděli večer k doručení písemnosti předvolat.4 Až
pokud není možné doručit písemnost zaměstnanci na pracovišti nebo kdekoliv bude zastižen,
popřípadě prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, může zaměstnavatel přistoupit
k doručení prostřednictvím držitele poštovní licence.5
Pokud zaměstnavatel doručuje písemnost osobně a zaměstnanec tuto písemnost odmítne převzít,
považuje se tato písemnost za doručenou (srov. ustanovení § 334 odst. 3 zákoníku práce).
Zaměstnavatel pak musí být schopen odmítnutí převzetí písemnosti zaměstnancem věrohodně
prokázat (např. svědeckou výpovědí).
Doručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zasílá
zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnance, která je mu známa. Nebyl-li zaměstnanec, kterému
má být písemnost doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zastižen, uloží se
písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního úřadu. Zaměstnanec se
vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení písemnosti, aby si uloženou písemnost do 10
pracovních dnů vyzvedl, a zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou dobu si může
písemnost vyzvednout. V takovém oznámení musí být zaměstnanec rovněž poučen o následcích
odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.
Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile zaměstnanec písemnost převezme.
Jestliže si zaměstnanec uloženou písemnost nevyzvedne do 10 pracovních dnů, považuje se za
doručenou posledním dnem této lhůty (fikce doručení), následně se pak tato nedoručená písemnost se
odesílajícímu zaměstnavateli vrátí (srov. ustanovení § 336 odst. 3 a 4 zákoníku práce).
Jestliže zaměstnanec odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti,
považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo (srov.
ustanovení § 336 odst. 4 věta třetí zákoníku práce).
Adresu, na kterou má být písemnost zaměstnanci doručena, se zaměstnavatel dozví zpravidla tak, že
mu ji zaměstnanec sdělí. V případě, že by adresu zaměstnance zaměstnavatel dozvěděl jinak, smí
z této informace vycházet jen tehdy, jestliže se na této adrese zaměstnanec prokazatelně zdržuje a je-li
mu tedy možno na takto zjištěnou adresu řádně doručovat písemnosti. Pokud by se stalo, že by se
zaměstnanec na adrese, kterou dříve oznámil svému zaměstnavateli, již více nezdržoval a že by novou
adresu zaviněně neoznámil, pak by bylo možno uzavřít, že tím neposkytl součinnost nezbytnou
k doručení písemnosti.6
Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může zaměstnavatel písemnost
zaměstnanci doručovat toliko za splnění dvou podmínek, a to že zaměstnanec s tímto způsobem
doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování.
Takto doručovaná písemnost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem (srov.
Mezi písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru patří nejen právní jednání učiněná
v písemné formě (jako jsou například návrh na uzavření pracovní smlouvy, výpověď z pracovního poměru,
okamžité zrušení pracovního poměru), ale také jiné jeho písemné úkony (tzv. faktická právní jednání), které se přestože nejde o projevy vůle, s nimiž by právní předpisy spojovaly vznik, změnu nebo zánik práv a povinností
účastníků pracovněprávního vztahu - týkají vzniku, změn a skončení pracovního poměru (srov. rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4689/2016).
4
Srov. PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2017. 1196 s. ISBN 9788075526090. S. 997.
5
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 2. 2013, sp. zn. 21 Cdo 4188/2011.
6
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4185/2010.
3
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ustanovení § 335 odst. 2 zákoníku práce) a je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnanec
zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem (srov.
ustanovení § 335 odst. 3 zákoníku práce). V případě, že by se písemnost zaslaná na elektronickou
adresu zaměstnance vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná nebo jestliže by zaměstnanec do 3 dnů
od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnavateli její přijetí datovou zprávou podepsanou svým
uznávaným elektronickým podpisem, bylo takové doručení neúčinné (srov. ustanovení § 335 odst. 4
zákoníku práce).

Městská policie Brno – preventivní výukové programy
Městská policie Brno nabízí pro školní rok 2018/2019 preventivní výukové programy zaměřené na
prevenci kriminality, rizikové chování a dopravní problematiku. Celkový výčet, termíny a podmínky
pro přihlášení jsou uvedeny na webových stránkách MP Brno.
Přihlašování do výukových programů bude probíhat elektronicky od 2. 5. 2018 až do vyčerpání
kapacitních možností. https://www.mpb.cz/vyukove-programy-pro-zakladni-skoly-2018-2019/

Městská policie Brno – dopravní výchova
Městská policie Brno nabízí pro školní rok 2018/2019 preventivní výukové programy zaměřené na
dopravní problematiku. Celkový výčet, termíny a podmínky pro přihlášení jsou uvedeny na níže
uvedených webových stránkách.
Přihlašování do výukových programů bude probíhat elektronicky od 2. 5. 2018 až do vyčerpání
kapacitních možností.
Dopravní výchova: http://www.dopravnihristebrno.cz/pro-skoly-a-skolky/dopravni-vychova/

Branný závod Železný empík 2018
Městská policie Brno pořádá dne 27. 6. 2018 sedmnáctý ročník branného závodu ŽELEZNÝ
EMPÍK, nad kterým převzal záštitu primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.
Zveme všechny žáky 4. až 9. tříd základních škol ve městě Brně i z celého Jihomoravského kraje.
Kdy:
27. 6. 2018
Kde:
Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno
Pro koho:
žáci 4. až 9. tříd základních škol
O co hrajeme:
o hodnotné ceny a pohár ředitele Městské policie Brno
Jednotlivé disciplíny: překonání řeky přeručkováním na raftu, transfer přes řeku na zavěšeném laně,
střelba ze vzduchovky, zdravověda, překonání lezecké sítě.
Přijďte s celou třídou, pro fandící a soutěžící bude připraven doprovodný program.
https://www.mpb.cz/zelezny-empik-2018/

Celoměstská soutěž Městské policie Brno – Empík hledá Foxíka
Městská policie Brno pořádá 16. ročník dětského zábavného odpoledne. Zveme všechny děti
z mateřských škol a prvního stupně základních škol statutárního města Brna do prostor Lužánky.
V parku budou rozmístěna jednotlivá stanoviště s disciplínami, kde si budou moci děti vyzkoušet svou
mrštnost a další dovednosti.
Kdy:
24. 5. 2018
Kde:
park Lužánky
V kolik:
9.00 h – 11.00 h
Prezence: u budovy CVČ Lužánky 8.30 h – 9.00 h
https://www.mpb.cz/empik-hleda-foxika/
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Brněnské dny bez úrazů 2018
V rámci projektu Brno – Zdravé město se ve dnech od 27. května do 16. června 2018 uskuteční
preventivní kampaň Brněnské dny bez úrazů s bohatým programem nejen pro děti. Pro žáky 1. st. ZŠ
je v týdnu od 11. do 15. června nachystán výukový program věnovaný tematice úrazů v období letních
prázdnin. V neděli 3. června je pro děti z řad široké veřejnosti připraveno sportovní odpoledne
v jundrovské loděnici s možností vyjížďky na loďce, o týden později, 10. června, se zájemci budou
moci seznámit s ukázkami práce vodních záchranářů na Brněnské přehradě nebo si na dětském dni
v Černovicích vyzkoušet poskytování první pomoci reálně vypadajících úrazů. V Knihovně J. Mahena
na Kobližné ulici se uskuteční přednáška pro rodiče o rizicích na internetu a sociálních sítích, na níž
od zástupkyně policie zazní rady a doporučení, co dělat, aby se děti nestaly obětí kybernetické trestné
činnosti. Kompletní program Brněnských dnů bez úrazů je k dispozici na www.zdravemesto.brno.cz.
Kancelář Brno – Zdravé město, Odbor zdraví MMB

Mistrovství světa superbiků na Masarykově okruhu
Automotodrom Brno u příležitosti návratu závodu Mistrovství světa superbiků na Masarykův okruh
připravil speciální akci pro všechny základní a střední školy. Společně se svými žáky můžete v pátek
8. června zdarma navštívit tento prestižní motocyklový závod.
Užijete si adrenalinovou podívanou přímo na tribunách kolem závodní dráhy. Podívat se společně
můžete i do tzv. paddocku, kde mají své zázemí jednotlivé závodní týmy. Právě v tomto prostoru
můžete potkat i ty největší hvězdy šampionátu.
Co pro to musíte udělat? Stačí kontaktovat zástupce Automotodromu Brno a nahlásit mu zájem vaší
školy o účast včetně předpokládaného počtu účastníků. Zároveň vám poskytne veškeré doplňující
informace.
Kontakt:
Petr Boháč, mluvčí Automotodromu Brno
bohac@brno-circuit.com, +420 605 205 150
www.automotodrombrno.cz

Ekologické hospodaření Kozojedského dvora
Kozojedský dvůr, který ekologicky hospodaří, je schváleným dodavatelem projektu mléko do škol.
Na základě pozitivních zkušeností usiluje o rozšíření spolupráce se školami našeho regionu.
Statek žákům zdarma nabízí produkci plnotučného, čerstvého, pasterovaného mléka bez následných
úprav. Láhve se šroubovacím uzávěrem opakovaně utěsní obal bez nebezpečí znečištění lavic či
aktovek – viz příloha. Žákům přiblíží celý proces, předcházející dodávce mléka do jejich lavice, na
jediném místě (polní práce, pěstování krmiv, chov zvířat, dojení, zpracování a distribuce mléka).
Kozojedský dvůr Je nejmenší z dvanácti schválených dodavatelů s čistě regionální působností
a omezenou kapacitou.
Kontakt:
Ing. Jaroslav Novotný, šafář Kozojedského dvora
+420 605 450 636
http://kozojedsky-dvur.cz
Letáčky z Kozojedského dvora naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.
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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:
24. 5. 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:

6. – 7. 10. 2018
8.00 – 16.00 (SO-NE) teorie
13. – 14. 10. 2018
8.00 – 16.00 (SO-NE) teorie
20. – 21. 10. 2018
8.00 – 16.00 (SO-NE) odborný výcvik
3. 11. 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 14. 9. 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

Návštěva zástupkyně Evropské komise v Brně 12. dubna 2018
Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy zúčastnili setkání se
zástupkyní Evropské komise, vedoucí oddělení Generálního ředitelství pro zaměstnanost, paní Judit
Torokne-Rosza, a jejím týmem, který monitoruje jednotlivé operační programy ESIF. V úvodní části,
která byla věnována představení politik sociálního začleňování v systémových opatřeních Magistrátu
města Brna, přivítal zahraniční návštěvu radní pro oblast školství Mgr. Jaroslav Suchý. Po ukončení
dopoledního programu navštívili zástupci Evropské komise Základní a mateřskou školu Merhautova
37, kde proběhla prezentace a diskuze k projektům statutárního města Brna v oblasti školství. Zástupci
Evropské komise měli možnost nahlédnout do výuky žáků 1. stupně a po seznámení se školou
diskutovali s vedením školy i s pedagogy o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a o spolupráci s rodiči žáků.

Nabídka vzdělávání
Spolupráce a komunikace škol s partnery
Mgr. Šárka Oplatková a Mgr. Ondřej Mikauš
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.
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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.
Více informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vystavy-nova-skola-v-nove-republice-atady-nova-republika

Výtvarná soutěž k 100. výročí československé koruny
Česká národní banka připravila ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ke
stému výročí vzniku československé koruny soutěž pro studenty základních a středních škol o návrh
pamětní stokorunové bankovky. Studenti mohou soutěžit ve třech věkových kategoriích o ceny, které
přímo souvisejí s výrobou českých mincí a bankovek.
Ohledně soutěže a informování a vzdělávání veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti podepsalo
MŠMT s ČNB 20. března Memorandum o spolupráci.
Podmínky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách ČNB. Připomínáme, že návrh musí být
doručen do 29. 6. 2018 na kontaktní adresu – viz webový odkaz ČNB výše.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/zaci-se-mohou-zapojit-do-vytvarne-souteze-k-100vyroci-ceske

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 bylo již zveřejněno v minulých číslech školního zpravodaje.

Výstava Rok 1918: co nám válka vzala a dala…
Muzeum města Brna na hradě Špilberku zahajuje svoji hlavní sezónní výstavu „Rok 1918: co nám
válka vzala a dala…“. Výstava přiblíží závěr první světové války, okolnosti vzniku Československa i
události v Brně v osudových dnech v říjnu 1918. Návštěvníci na ní poznají také příběhy vojáků
navrátivších se domů do Brna.
Výstava je součástí projektu Republika 100. Otevřená bude od 3. května až do konce roku 2018. Více
o ní zde: www.bit.ly/rok-1918
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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/

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/.
Připomínáme, že termín doručení prací je 18. 5. 2018.
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
J U NI O R KO NF E RE NC E – F O O D RE V O L UT I O N D AY
Welko Team s. r. o. organizuje dne 18. 5. 2018 Junior konferenci jako jednu ze součástí akce Food
Revolution Day. Jedná se o celosvětově koordinovanou akci Nadace známého kuchaře a propagátora
racionální výživy Jamieho Oliviera.
Na této konferenci je vítaná přítomnost žáků 2. stupně ZŠ s pedagogickým doprovodem, kteří mají
blízko k problematice racionální výživy a ke zdravému životnímu stylu. Mohl by se účastnit vždy
jeden zástupce (žák/žákyně) za třídu.
Konference se bude konat v Knihovně Jiřího Mahena 18. 5. 2018 od 9.00 do 11.30 hod.
Dopis školám byl již rozeslán, více informací naleznete v přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

S E RE N DI P I T Y Z . S .
V Brně se koná nultý ročník neziskové mezinárodní prezentace mládežnických projektů a startupů.
Akce je určená pro studenty všech škol od 13 do 30 let, výchovné pracovníky středisek volného času
a kreativní pedagogy, ale vítáni jsou všichni nadšenci technologií, neformálního vzdělávání a světa
startupů. Tisková zpráva v příloze.
Akci udělili záštitu: Asociace krajů ČR, Ministerstvo školství a mládeže ČR, Evropský parlament,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Více info o akci získáte na www.youthstartupfestival.com,
na www.facebook.com/youthstartupfestivalcz
či na www.facebook.com/events/1304883842978894.
Připojené soubory
Na brněnském výstavišti proběhne evropská prezentace studentských projektů a startupů Youth
Startup Festival - TZ
Odkaz.
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/youth-startupfestival-doprovodna-akce-3-rocniku-mezinarodniho-veletrhu-veda-vyzkum-inovace-2018

Z O O BR NO A S TAN I C E Z Á JM O V Ý CH ČI NNO S T Í
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, www.zoobrno.cz
Zoo Brno se již několik let vedle chovu zvířat věnuje celé řadě vzdělávacích aktivit. Pořádá výukové
programy, dlouholetou tradici mají kroužky se zoologickým zaměřením při Stanici mladých
přírodovědců, pro všechny sociálně znevýhodněné děti a mládež je otevřen Nízkoprahový klub atd.
K těmto aktivitám se v roce 2015 přidává také Středisko ekologické výchovy Hlídka (SEV Hlídka).
Od roku 2016 se Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o. stala školským zařízením.
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.
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I M P L E M E NTA CE M E TO D Y Z UZ U E NG L I S H DO Š V P
ZuZu English Education, z. s. pod záštitou Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Tišnov zve
ředitele a učitele mateřských a základních škol na workshop s tématem Implementace metody ZuZu
English do ŠVP.
Kdy:
ve čtvrtek 31. 5. 2018
od 9.00 do 11.00 pro mateřské školy
od 12.00 do 14.00 pro základní školy
Kde: v sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov
Účast na workshopu je zdarma, přihlásit se je nutné nejpozději do 25. 5. 2018 přes formulář
https://goo.gl/forms/j1cQ5X5bHxq0qT7p2.
Bližší informace k samotné výuce naleznete na www.anglictina-zuzu.cz (v sekci Školení) nebo na
tel. č. 733 199 594.

Ú R AZ Y A P RV NÍ P O M O C D Ě T E M
Interaktivní kurz první pomoci dětem je vhodný pro pedagogické pracovníky, pracovníky různých
prorodinných zařízení, lektory kroužků pro děti, rodiče, chůvy a všechny, kdo zodpovídají a mají
v péči děti.
Datum konání: 14. 6. 2018.
Cena: 650 Kč
Kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem.
Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální
resuscitace.
Délka kurzu je 6 vyučovacích hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Kontakt.
Mgr. Hana Pešatová, koordinátorka programů pro rodiny
Biskupská 7, 602 00 Brno, tel.: +420 518 328 816, +420 731 604 064,
e-mail: hana.pesatova@crsp.cz, www.crsp.cz • Facebook crspbrno

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)
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:
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
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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:
Zdravotník zotavovacích akcí:
11. 5. – 27. 5. 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 dubnového 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/
Ve státní svátky 1. a 8. 5. 2018 budou výstavy a expozice na Špilberku otevřeny podle běžné
otevírací doby.
Rok 1918 – co nám válka vzdal a dala:
Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro
Tato výstava je doporučena návštěvníkům starším než 12 let.

3. 5. – 31. 12. 2018

Vize modernosti: Rudolf Sandalo (1899 – 1980)
Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro

31. 5. – 26. 8. 2018

Muzejní noc na Špilberku: 19. 5. 2018 od 18.00 do 24.00 hodin
Muzejní noc na Špilberku se celá odehraje v duchu osmičkových výročí. Nesoustředí se jen na výročí 20.
století, ale připomene i události starší historie.
Program na nádvořích a kurtinách se bude týkat 400. výročí začátku třicetileté války a 370. výročí
podepsání Vestfálského míru.
Budou otevřeny i vybrané stálé expozice a výstavy, jejichž prohlídka bude doplněna o vzdělávací hru, která
propojí jednotlivá místa a zároveň provede návštěvníka dalšími osmičkovými výročími. Na trase hry uvnitř
hradu se návštěvníci dostanou do let 1848, 1928, 1938, 1948, 1968. Hra se bude skládat ze stanovišť
s interaktivními úkoly či kvízy, které se tematicky budou vztahovat ke klíčovým reáliím výše uvedených
let.
Týden uměleckého vzdělávání na Špilberku
Slyš obraz, probuď sochu / Dílna knižní vazby
Převratné novinky rané avantgardy a dodnes méně známé přístupy vůdčích osobností české i světové
moderny odkrývá animační program v expozici umění 20. století. V navazující dílně knižní vazby
vytvoříme kreativní sešit. Vedou lektoři Muzea města Brna a Želvím krokem. Nutná rezervace účasti!
(Koná se při počtu 5 osob.). 21. 5. 2018 Přesný termín je nutno předem domluvit! (délka programu
90 minut)
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Určeno pro: 8.—9. ročník ZŠ, SŠ, VOŠ, Kapacita: 5-25 osob, Vstupné: 50 Kč/osoba
Hrad Špilberk
Oživ obraz! / Dílna animovaného filmu
Během workshopu klasického animovaného filmu rozpohybujeme díla z expozic starého a moderního
umění Muzea města Brna na hradě Špilberku. Na začátku dílny porovnáme, co bylo záměrem vybraných
umělců a jak dnes my sami jejich díla vnímáme. Následně pomocí techniky ploškové animace exponáty
oživíme, případně i rozezvučíme. Žáci pracují ve skupinách a výsledkem dílny je krátký animovaný film.
Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ, délka: 180 – 240 min, kapacita: 15 až 30 žáků, 1 lektor na 15 žáků
Termín: 22. 5. a 23. 5. 2018, 9.00-13.00 hodin (popř. dle domluvy)
Místo: hrad Špilberk a Univerzitní kino Scala
Cena: 22 a méně žáků – 4000 Kč, 23 žáků a více – 180 Kč/žák
Kontakt: animace@kinoscala.cz
Informace k akcím Muzea města Brna v rámci projektu Týden uměleckého vzdělávání na Špilberku
(http://www.amaterskatvorba.cz/index.ph ):
MgA. Barbora Svátková, Ph.D., e-mail: svatkova@spilberk.cz, tel.: 542 123 635

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.

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 9. 5. 2018 v 17.00 hod.: Československá diplomacie a Izrael v letech 1948‒1967
ČT 10. 5. 2018 v 17.00 hod.: Komentovaná procházka po stopách brněnských Židů
ÚT 22. 5. 2018 v 17.00 hod.: Edvard Beneš a Židé
Přednáška Pavla Dvořáka z Historického ústavu FF MU představí Benešův vztah k židovství, jeho
náhled na perzekuci Židů za druhé světové války i vývoj této otázky v kontextu poválečného vývoje
československé i světové politiky. Program se uskuteční za podpory statutárního města Brna.
Vstupné 30 Kč
NE 27. 5. 2018 v 10.30 hod.: Pro děti – Deset přikázání
Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra
ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč
ÚT 29. 5. 2018 v 17 hod.: Kurt Bardoš: Než se vše změnilo
Vernisáž výstavy díla amatérského fotografa Kurta Bardoše (1914‒1945) z brněnské židovské rodiny.
Vstup volný
ČT 31. 5. 2018 v 17 hod.: Současná tvář Paříže: Migrace a její důsledky
Vhled do nitra francouzské společnosti bude doplněn reportážními fotografiemi ze současné Paříže.
Vstupné 30 Kč
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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.

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.
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ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace hledá na plný úvazek učitelku MŠ,
s kvalifikací do logopedické třídy, jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Nástup –
v polovině srpna 2018, nejdéle do dubna 2019, popř. dubna 2020.
Bližší informace na tel. čísle 541 222 263.
MŠ Tučkova 36 Brno
přijme učitelku na zástup. Informace na tel. č. 776 866 074.
Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, p. o.
Do ŠK přijmeme na HPP od 27. 8. 2018 hlavní kuchařku.
Pracovní doba po-pá od 6:00 – 14:30, platové zařazení dle stupně praxe.
Požadujeme praxi v oboru, platný potravinářský průkaz, spolehlivost a zájem.
Více informací poskytne na tel. 778 712 434 (MŠ) p. řed. H. Lejsková
Životopisy, prosím, zasílejte na e-mail: mszahumenice@seznam.cz
Školní kuchyně při Základní škole Brno, příspěvková organizace, Novoměstská 21
přijme do pracovního poměru kuchařku.
Pracovní doba 6.00 – 14.30, platové zařazení dle stupně praxe. Požadujeme praxi, platný
potravinářský průkaz a zájem.
Nástup možný ihned.
Kontakt 541 225 349 nebo jidelna@zsnovomestska.cz
Školní jídelna Brno, Nádvorní 1
přijme okamžitě, nebo dle dohody do pracovního poměru vyučenou kuchařku nebo kuchaře
a pomocnou kuchařku/kuchaře.
Kontakt:
Bc. Libuše Šílová – ředitelka, tel. 605 335 519, 543 331 649
e –mail: skoljid-sil@volny.cz
Školní jídelna při ZŠ Krásného 24, Brno 636 00
přijme pracovnici do kuchyně. Praxe vítána. Nástup ihned.
Případní zájemci volejte p. Stuhlové na telefon 533 424 540

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

Učitelka NJ-D hledá místo na 2. st. ZŠ. Zkušenosti s výukou AJ, VV.
Kontakt:

tel. 774 137 250

Učitel s aprobací Př-Z, Bi-Z hledá zástupy na ZŠ nebo SŠ.
Kontakt:

tel. 775 268 120, 541 220 144

Učitelka AJ-VV hledá místo na základní škole nebo gymnáziu.
Kontakt:

tel. 603 570 080
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JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
K O N KU RZ B RN Ě NS KÉ H O D Ě T S K É H O DI VADL A
Konkurz Brněnské Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 27. května 2018 od 9.00 do
16.00 hod. v prostorách sálu auly Gymnázia Matyáše Lecha, Žižkova 55, Brno.
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).
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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