ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA
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zpravodaj
10/2017 – 2018
červen


Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna
děkuje Vám všem, kteří se věnujete práci ve školství a snažíte se o co
nejlepší výsledky.
Přejeme Vám příjemnou dovolenou a dny plné odpočinku
a prázdninové pohody.
Mgr. Martin Jelínek
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Organizace školního roku 2018/2019
Č. j.: MSMT-6576/2017-1

Dne 4. dubna 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne
ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. – 10. 2.
2019
11. 2. – 17. 2.
2019
18. 2. – 24. 2.
2019
25. 2. – 3. 3.
2019
4. 3. – 10. 3.
2019
11. 3. – 17. 3.
2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, PrahaÚjezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha
8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, PrahaKolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, PrahaDolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice,
Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol,
Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
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Organizace školního roku 2019/2020
Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny
budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne
v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

3. 2. – 9. 2.
2020
10. 2. – 16. 2.
2020
17. 2. – 23. 2.
2020
24. 2. – 1. 3.
2020
2. 3. – 8. 3.
2020
9. 3. – 15. 3.
2020

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, PrahaÚjezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha
8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, PrahaKolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, PrahaDolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice,
Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol,
Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
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Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok
2018/2019
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy,
konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019 má ředitelům škol a školských zařízení,
pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace a současně
upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2018/2019.
Nejedná se o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nýbrž o pomůcku,
která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.
Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud
se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže
Souboru platnosti.
Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny,
informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.
V případě přechodu na nové webové stránky MŠMT budou elektronické odkazy v Souboru
aktualizovány. Soubor pedagogicko-organizačních informací 2018_2019_pro web.pdf
Odkaz. http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informacina-skolni-rok-2?highlightWords=soubor+pedagogicko+organiza%C4%8Dn%C3%ADch
Soubor pedagogicko-organizačních informací naleznete v přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

Metodický výklad k odměňování
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských
zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací zpracovalo MŠMT na základě změn
v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným
zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování
a zařazování do platových tříd. Metodický výklad k odměňování_2018. Více informací.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicky-vyklad-k-odmenovani?lang=1&ref=m&source=email

Program Hodina pohybu navíc
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří program Hodina pohybu navíc
12 miliony korun, které by měly směřovat do 350 škol. Dotaci získala Asociace školních sportovních
klubů ČR, která bude tuto ověřenou metodiku nadále podporovat na školách. Dotace je částí projektu
Školní sport 2018, který je součástí výzvy Podpora školního a univerzitního sportu. V rámci této
výzvy se na sportování žáků a studentů celkem rozdělí více než 92 milionů korun.
Výsledky Výzvy č. 1 Podpora školního a univerzitního sportu ZDE.
Více informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/podpora-programu-hodina-pohybu-naviczamiri-do-350-skol

Vzdělávání dětí a žáků – cizinců – aktualizovaná informace
MŠMT zveřejňuje aktualizovanou Informaci ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které
pobývaly dlouhodobě v zahraničí. Vzdělávání dětí a žáků cizinců web 2018_05.pdf
Odkaz.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-deti-a-zaku-cizincu-dlezakonne-upravy?lang=1&ref=m&source=email
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Nová podpora žáků – cizinců po nástupu do základní školy
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje nové formy podpory pro žáky-cizince po
jejich nástupu do základního vzdělávání v ČR.
Více informací o výše uvedených službách je k dispozici na webových stránkách NIDV:
http://cizinci.nidv.cz.
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/nova-podpora-zaku-cizincu-po-nastupudo-zakladni-skoly?lang=1&ref=m&source=email

Nový způsob financování
Seminářem na pražském Jarově v pondělí 14. května odstartovalo 2. kolo školení pro ředitele a další
zástupce škol k reformě financování regionálního školství. Vedení MŠMT na nich seznamuje zástupce
škol se změnami, které školy čekají od ledna 2019 v souvislosti s novým způsobem rozdělování peněz
na vzdělávání. Do 25. června se uskuteční celkem 11 seminářů pro zhruba 3000 účastníků.
Termíny seminářů ZDE
Časté dotazy k reformě financování regionálního školství ZDE
Více informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-seznami-skoly-s-novymzpusobem-financovani

Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II
Řídicí orgán OP VVV ve výzvě č. 02_18_63 a 02_18_64 Šablony II zveřejnil webinář pro příjemce
a žadatele. Webinář obsahuje informace k základním rozdílům mezi šablonami I a II.
Více informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablonyii?lang=1&ref=m&source=email

Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány ro zvoje vzdělávání II
Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla dne 15. 5. 2018 zveřejněna
aktualizovaná verze textu výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. V aktuálně
platné verzi 3 výzvy je stanoven nový termín průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu 22. 6. 2018
do 14 hodin. Více informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistniakcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1?lang=1&ref=m&source=email

IS ESF 2014+ – evidence podpořených osob
Na webu MŠMT byla zveřejněna nová verze Uživatelské příručky IS ESF 2014+ k evidenci
podpořených osob v rámci projektů ESF, ve které byl pozměněn nebo doplněn obsah všech kapitol.
Příjemce proto prosíme o seznámení se s obsahem příručky. Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/is-esf-2014-evidence-podporenych-osob-2?lang=1&ref=m&source=email
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Výstava fotografií projektů podpořených z OP VVV
V pátek 18. května 2018 byla na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze zahájena venkovní putovní výstava
fotografií projektů, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(OP VVV). V průběhu dalších měsíců bude výstava k vidění i v Českých Budějovicích, Plzni, Brně
a Ostravě. V Brně tato výstava bude ve dnech 21. 8. – 20. 9. 2018 na Malinovského náměstí.
Více informací:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/putovni-vystava-fotografii-predstavi-desitku-projektu

Soutěž Národní cena kariérového poradenství
Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance pod záštitou Národního poradenského fóra
pořádá 10. jubilejní ročník soutěže v oblasti kariérového rozvoje a poradenství.
Zapojit se mohou organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení,
instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací
agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci,
poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další).
Vše o národní ceně naleznete zde http://www.euroguidance.cz/novinky/2018/nckp18.html
Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 15. června 2018
Více
informací:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vyhlaseni-10-rocniku-soutezenarodni-cena-karieroveho

GDPR – otázky a odpovědi
V souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, které začíná platit od 25. května 2018,
připravilo MŠMT souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se na ministerstvo školy obrací.
Soubor těchto otázek a odpovědí naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje.

Věstník MŠMT 03-04/2018
Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 03-04/2018 (12 s.).
Část normativní
 Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího
dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle
vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně
dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT- 18477/2012-23
Část oznamovací
 Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů
 Oprava tiskové chyby ve Věstníku MŠMT, ročník LXXIV, sešit 1-2, vydáno: únor 2018
MSMT 03-04-2018

9

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
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.

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 Nemocnici zvířátek
OŠMT MMB děkuje všem organizátorům i účastníkům, zejména VOŠ zdravotnická Brno, Kounicova
16 za preventivní úspěšný projekt Nemocnice zvířátek, který proběhl ve dnech 14. – 25. 5. 2018 ve
VOŠ zdravotnické Brno.

Poděkování za AMARI KEREKA
OŠMT MMB děkuje všem organizátorům i účastníkům, zejména ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,
za hudební festival Amari kereka, který proběhl 24. 5. 2018 v KS Omega, Musilova 2a, v Brně pod
záštitou 1. náměstka primátora města Brna.
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Metodické setkání s novými řediteli
Dne 29. srpna 2018 v době od 8.00 do 13.00 hod. v zasedací místnosti Podkova, nádvoří Nové
radnice, Dominikánské náměstí 1 se uskuteční metodické setkání s řediteli škol, kteří byli jmenováni
do funkce v období od 1. srpna 2017 do 31. srpna 2018.

Vzdělávání nových ředitelů škol
OŠMT MMB pořádá v níže uvedených termínech vzdělávání pro ředitele škol, kteří byli do funkce
jmenováni v období září 2017 – 31. 8. 2018
1. Osobnost ředitele: Cílem semináře je reflektovat hlavní témata a problémy, spojené s vedením lidí,
jak řešit obtížné situace s podřízenými, jak nastavovat pravidla, jak dobře motivovat svoje lidi, jak
spravedlivě oceňovat, jak být sám dobrý, co nejlepší šéf, jak zprostředkovávat informace.
Datum konání: 21. 8. 2018, 9 – 13 h, místnost Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
2. Budování klimatu školy, spolupráce komunikace s partnery: Zapojení všech dětí/rodičů/učitelů je
klíčový prvek klimatu školy. Seminář bude zaměřen na autoritu ředitele vzhledem k žákům a rodičům,
na nastavení pravidel komunikace, školního řádu a podílu žáků i učitelů na budování bezpečného
prostředí ve škole.
Datum konání: 23. 8. 2018, 9 – 13 h, místnost Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
3. Právní povědomí ředitelů škol
Datum konání: 18. 9. 2018, 8 – 12 h, místnost Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno

Doručování písemností zaměstnancem
Mgr. Michal Smejkal
Minule bylo pojednáno o doručování písemností zaměstnavatelem. Bylo řečeno, že pokud má projev
vůle jednoho účastníka pracovněprávního vztahu vyvolat zamýšlené následky, je potřeba, aby byl
doručen druhému účastníku tohoto vztahu. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů) obsahuje i pravidla pro doručování písemností zaměstnancem, a to
konkrétně v ustanovení § 337.
Zaměstnanec může zaměstnavateli doručovat v podstatě jakýkoliv způsobem, přičemž žádný způsob
není privilegovaný a ani není stanoveno jejich pořadí (na rozdíl od doručování zaměstnavatelem)
doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele.
Na žádost zaměstnance je pak zaměstnavatel povinen doručení písemnosti podle věty první písemně
potvrdit. Je důležité upozornit, že se jedná o „pouhé“ potvrzení převzetí písemnosti, nikoliv
o vyjádření souhlasu s jejím obsahem.
Zaměstnanec může písemnost doručovat v sídle zaměstnavatele (tedy ve škole či školském zařízení),
může písemnost předat řediteli školy, jeho zástupci, přímému nadřízenému (např. vedoucí
vychovatelce), nebo také může písemnost doručit prostřednictvím držitele poštovní licence (tzv. „pošle
to poštou“).
Zaměstnanec může zaměstnavateli doručovat písemnosti i prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci
oznámil, přičemž písemnost určená zaměstnavateli musí být podepsána uznávaným elektronickým
podpisem zaměstnance. Tento způsob doručování je podmíněn souhlasem zaměstnavatele.
Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal. Pokud
zaměstnanec zasílá písemnost na elektronickou adresu zaměstnavatele a tato se mu vrátila zaměstnanci
jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil
zaměstnanci její přijetí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo
zapečetěnou svou uznávanou elektronickou pečetí, je toto doručení neúčinné.
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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/

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
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Evropské hry handicapované mládeže Emil Open
Podpořte mladé sportovce, staňte se dobrovolníky nebo se zapojte do sportovního klání
7. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 6. – 10. června 2018
Emil Open - Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským
setkáním mladých lidí se zdravotním postižením. Rádi bychom do této akce evropského formátu
zapojili žáky a pedagogy brněnských základních škol, a to formou:
Podpořte mladé sportovce svojí přítomností na tribunách a vytvořte tu správnou atmosféru
závodů! Žáci v doprovodu pedagogů mohou přijít fandit do Sportovního areálu VUT Brno, Technická
14
Staňte se dobrovolníky a přispějte tak k zajištění hladkého průběhu her. Je nutná předchozí
domluva na níže uvedeném kontaktu.
Přijměte naši sportovní výzvu a zapojte se přímo do sportovního klání. V jednotlivých sportech
jsou zařazovány i kategorie MIXED, v nichž jsou v rámci inkluzivního poslání her zahrnuty společné
aktivity handicapovaných a intaktních sportovců. Je nutné se dopředu nahlásit na níže uvedeném
kontaktu.
Budeme velice potěšeni, když se vaši žáci jakýmkoliv způsobem zapojí a udělají radost nejen sami
sobě.
Kontakt pro ředitele ZŠ: zbozinek@emilopen.cz, tel.: 602 720 518
Bližší informace na www.emilopen.cz
Podrobné informace o akci obdrží školy jako přílohu elektronické verze Školního zpravodaje.
Emilova sportovní, z. s., pořadatel akce

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

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:
27. 8. 2018 (pondělí) 13.00 – 18.00.
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/
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Příprava teplých pokrmů
Termín konání:

14. – 16. 8. 2018
8.00 – 15.20 (ÚT-ČT) teorie
21. 8. 2018
8.00 – 15.20 (ÚT) teorie
22. – 23. 8. 2018
8.00 – 15.20 (ST-ČT) odborný výcvik
1. 9. 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 25. 6. 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

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/000 0244, Rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Aktuální informace:
V projektu je podle podmínek MŠMT realizována klíčová aktivita „Spolupráce neformálních center
předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči“. V aktivitě byla vytvořena platforma
propojující oblast vzdělávání s oblastí sociální s cílem navázání spolupráce rodin, mateřských škol,
zástupců sociálních a zdravotních služeb, OSPOD, nestátních neziskových organizací, apod., v rámci
komplexního přístupu k dítěti. Během realizace projektu se uskutečnilo celkem 8 společných setkání
ve formě kulatých stolů a navazujících workshopů za účasti uvedených subjektů.
Osmé setkání vytvořené platformy se uskutečnilo ve středu 23. 5. 2018 k tématu „Spolupracující
přístup v systému péče o rodiny s dětmi“. Další setkání je plánováno na září 2018. OŠMT MMB

Projekt MAP Brno II
Aktuální informace:
OŠMT MMB zahájilo přípravu projektového záměru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve
městě Brně (MAP II). Projekt bude navazovat a rozvíjet principy předcházejícího projektu MAP, jeho
realizace je plánována na období 2019 – 2021. V projektu budou realizovány úspěšné aktivity z MAP
I, např. kvalitní a praktické vzdělávání pedagogů, vedoucích pracovníků škol, vzájemné návštěvy
a výměna zkušeností pedagogů zapojených škol. Na základě podmínek stanovených MŠMT bude
v projektu možné realizovat velké množství aktivit na zapojených školách.
Projekt předpokládá účast všech škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi
a minimálně 70% škol jiných zřizovatelů a základních uměleckých škol na území města Brna.
Všechny školy budou v projektu zaujímat rovnocenné postavení. Vzhledem k počtu zapojených škol
bude projekt MAP Brno II opět největším projektem MAP v ČR. Předpokládaný rozpočet je cca.
35 000 000 Kč.
Projektový záměr bude předložen orgánům statutárního města Brna ke schválení v průběhu června
2018, projektová žádost bude zpracována v průběhu hlavních prázdniny a v září 2018 bude předložena
MŠMT ČR.
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Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě
Brně CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126
V rámci projektu „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ se dne
3. května 2018 konala v Brně konference pro pedagogy a odborníky spolupracujících profesí pod
názvem „Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti aktivního občanství a sociálního
rozvoje“, které se zúčastnilo přes 150 pedagogů ze základních škol ve městě Brně a odborníků na
danou problematiku.
Konference se konala pod záštitou prvního náměstka primátora města Brna, Mgr. Petra Hladíka.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem pedagogickým
pracovníkům i ředitelům škol za aktivní účast na konferenci i workshopech.
Materiály z konference jsou zveřejněny na odkazu: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistratmesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-atelovychovy/projekty/prevence-skolni-neuspesnosti-na-zakladnich-skolach-ve-meste-brne/#c4481272
a na webovém rozhraní projektu.
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AKTIVITY K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Festival RE:PUBLIKA a RE:LAX ZÓNA
Ke 100. výročí vzniku samostatného Československa bude probíhat na brněnské výstavišti Festival
RE:PUBLIKA 1918–2018, který nabídne unikátní sportovní zážitky. Záštitu nad ním převzal osobně
primátor města Brna, Ing. Petr Vokřál.
Jedním z projektů festivalu je RE:LAX ZÓNA – sportovní a oddechový areál pro všechny věkové
kategorie, který realizuje a zajišťuje společnost STAREZ-SPORT a.s.
RE:LAX ZÓNA v pavilonu „V“ nabídne možnost vyzkoušet si stylizovaná sportoviště, např. areál
lodních sportů, tenisový kurt, cyklistický stadion, školní hřiště a seznámit se s proměnami
československého sportu za uplynulých 100 let. Neméně důležitou součástí RE:LAX ZÓNY je
expozice mapující vývoj sportů za uplynulé století nebo besedy se sportovními legendami.
Pořadatelé počítají s velkým zájmem návštěvníků a hromadných zájezdů z celé republiky. Proto je
zřízen rezervační systém zajišťující kapacitu sportovišť. V případě, že budete mít zájem se jako škola
či jednotlivé třídy festivalu zúčastnit, zaregistrujte se prosím na http://www.relax-zona.cz/rezervace.
Registrací si zajistíte rezervaci sportovišť v pavilonu V během Vaší návštěvy. Celý pavilon V bude
provozován v duchu únorového Olympijského festivalu.
VSTUP NA FESTIVAL RE:PUBLIKA JE PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ZDARMA.
Součástí festivalu Re:publika je také výstava Slovanské epopeje. Tato výstava je zpoplatněna
částkou 100 Kč žáci/studenti, v případě zájmu je tedy potřeba si rezervovat vstupenky. Rezervace
pro školy a případné dotazy ke vstupenkám vyřizuje TIC Brno přes e-mail panenska@ticbrno.cz.
Bližší informace k výstavě naleznete na stránkách festivalu na
https://www.gotobrno.cz/akce/slovanska-epopej/.
KDY: 26.5. - 17.6.2018
KDE: Brněnské výstaviště, pavilon V
ČAS: 09.00 - 21.00 hod.
Veškeré informace můžete získat na http://www.relax-zona.cz.
Letáčky k této akci naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.

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.

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala...
Hlavní letošní výstava Muzea města Brna se vrátí do roku 1918. Přiblíží závěr první světové války,
vznik nových států v Evropě včetně Československa a připomene vojáky vracející se z fronty do Brna.
Výstava vysvětlí, jaký dopad měla válka na společnost a geopolitickou situaci. I tak strašlivá věc,
jakou válka byla, měla pozitivní důsledky – kromě technologického pokroku právě zrod samostatného
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československého státu. 100 let republiky muzeum oslaví vzpomínkou na hrdinství i bázeň našich
předků. Na sto padesát historických exponátů a fotografií, němých svědků své doby, bude vystaveno
v šesti tematických celcích v jižním křídle hradu Špilberku.
3. 5. – 31. 12. 2018, Hrad Špilberk – jižní křídlo, 1. patro, otvírací doba: ÚT – NE od 10 do 18 hodin

Edukační program – co nám válka vzala a dala
Didaktické metody a přístupy využívané v edukačním programu vychází z doporučení MŠMT k výuce
dějin 20. století (MSMT - 26865/2013). Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk
a společnost. Vzdělávací obory: Dějepis, Výchova k občanství.
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech.
Žáci prožijí fiktivní příběh dvacetiletého Jaroslava Veselého, který se vrací po prožitých válečných
útrapách (na frontě, dezerci a setkání s legionáři) domů do rodného města Brna a zamýšlí se nad tím,
co mu válka vzala a dala a jak žít v nové (Československé) republice.
Cíl programu:
Na základě zprostředkovaného emočního prožitku žáci pochopí obecné mechanismy dějinného vývoje
konce Velké války, zániku Rakousko-Uherska a začátku budování nového samostatného státu. Budou
schopni posoudit změny, které nastaly a jejich dopad na životy jednotlivců.
Obsah programu:
Výklad ve výstavě doplněný vyprávěním skutečných příběhů navrátilců z fronty, prací s autentickým
textovým a obrazovým materiálem. Ve výstavě budou použity aktivizující prvky např. audiovizuální
technika, ukázka zbrojní techniky, ateliér fotografa a módní koutek.
Cílová skupina: 2 stupeň ZŠ, SOŠ, gymnázia
Délka programu: cca 90 – 120 minut. Vstupné: 50 Kč
Objednání programu: od června 2018
picmausova@spilberk.cz, hancak@spilberk.cz tel.: 542 123 618

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
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
I NKL UZ E V M Š S E Z AM Ě ŘE NÍ M NA P RO BL E M AT I K U PAS
A S Y N DRO M A DHD
Kurz je zaměřen na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ souvisejících se
vzděláváním dětí neklidných a dětí s poruchou autistického spektra. Náplň kurzu vychází z praxe
lektorek (učitelek MŠ) a nabízí především sdílení praktických zkušeností osvědčených realizací
inkluze v běžné třídě MŠ, osvojení si nových metod práce a rozšíření možností řešení problémových
situací jak s dětmi, tak s jejich rodiči. Kurz se uskuteční v prostorách Mateřské školy Milosrdných
bratří. Účastníci budou moci nahlédnout do materiálů, které se využívají v práci s dětmi a budou si
moci vyzkoušet pomůcky, jež jsou dětem k dispozici a byly často vyrobeny na míru potřeb
konkrétních dětí.
Cena: 1.330 Kč. Časová dotace kurzu je 16 hodin.
Místo: Mateřská škola Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
Lektoři: Bc. Petra Škrdlíková, Mgr. Tereza Procházková
Bližší informace a přihlášení na www.milosrdni.cz nebo na e mailu materskaskola@milosrdni.cz

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
9. 11. 2018 – ZIMA, VÁNOCE
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
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Keramická dílnička:
Termín dle osobní domluvy (soboty 9.00 – 13.00)
Cena: 950 Kč
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:
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 PO – NE 10.00 – 18.00 hod. (poslední vstup v 17.30 hod.)
Objednávky prohlídek: 542 123 614, kasematy@spilberk.cz
Příběhy z kasemat!
Necelé dvě hodiny dobrodružství a chytré zábavy, tři neuvěřitelná setkání s rozšířenou realitou, pět
lidských osudů, sedm šifer. To vše nabízí unikátní hra v tajemném prostředí špilberských kasemat.
Spouštíme ve čtvrtek 7. 6. 2018
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/
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

Ex post
14. 6. – 19. 8. 2018
Hrad Špilberk – východní křídlo
Tradiční sklářská výstava na Špilberku bude nepřímou připomínkou úspěchu českých sklářů na
legendárním EXPO 58 v Bruselu.
Brněnská historie pod elektronovým mikroskopem
21. 5. – 7. 9. 2018
Dělový bastion na Špilberku
Muzeum města Brna ji připravilo ve spolupráci s brněnským výrobcem elektronových mikroskopů,
firmou Tescan. Na unikátních snímcích je např. linoleum z vily Tugendhat, raně-středověké nákončí
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opasku s motivem draka, chleba z válečného roku 1917 či střepiny leteckých pum. Výstava zůstane na
místě až do září a je veřejnosti přístupná zdarma.
Více se dočtete v přiložené tiskové zprávě. Zde je odkaz na fotografie výstavy:
https://www.dropbox.com/sh/2j3br4adsjbmug8/AAB1nFDL79PXv6bbCpEh2ByBa?dl=0
V případě zájmu můžete kontaktovat tiskového mluvčího Muzea města Brna Mgr. Michaela Kalábka
(kalabek@spilberk.cz, tel. 542 123 616) nebo PR zástupce Tescanu Martina Čepičku
(martin@kreativnibublina.cz, tel. 775 031 479).

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.
Ve dnech 11. – 18. června 2018 bude vila Tugenhat pro veřejnost zcela uzavřena z důvodu
natáčení filmu Skleněný pokoj. Bližší informace na webových stránkách (viz níže).
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 6. 6. 2018 v 17 hod.: prof. Ivan Rektor – Výzkum dlouhodobých důsledků na přeživší a jejich
potomky. Vstupné 30 Kč
ÚT 12. 6. 2018 v 17 hod.: Beseda se spisovatelem Jindřichem Mannem
Program se koná ve spolupráci s KVC RF při ŽOB. Vstupné 30 Kč
ČT 14. 6. 2018 v 17 hod.: Domy věčnosti VII – polní, luční a lesní židovské hřbitovy v pohraničí
(Batelov, Olšany, Markvarec, Dolní Bolíkov, Písečné, Velký Pěčín, Brumov) Vstupné 30 Kč
NE 17. 6. 2018 v 10.30 hod.: Pro děti – Jozue a bitva o Jericho
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
ST 20. 6. 2018 v 17 hod.: Židé v českých zemích mezi „Vítězným únorem“ a pražským jarem
Přednáška doc. Blanky Soukupové z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy je zarámována do
dvou osmičkových výročí let 1948 a 1968. Program se uskuteční za podpory statutárního města Brna.
Vstupné 30 Kč
NE 24. 6. 2018 ve 14 hod.: Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Brně-Židenicích
Rezervace na e-mailu: kristyna.kubonova@gmail.com. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši
30 Kč se hradí na místě.

21

SOUTĚŽE
K UL I ČKI ÁD A
Dne 8. 6. 2018 pořádají studenti Gymnázia Brno, Mojmírovo náměstí 10 pro žáky základních škol
v Björnsonově sadě již 4. ročník Kuličkiády.
Bližší informace naleznete v příloze elektronické verze školního zpravodaje.

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z ÁJ E M O Š KO L NÍ JÍ D E L N U P RO Z AJ I Š T Ě NÍ S T R AV O V ÁN Í
Hledáme školní jídelnu, která by byla ochotna zajistit stravování pro děti MŠ Jihomoravské nám. 4,
Brno – Slatina, v době od 20. 8. do 31. 8. 2018. Předpokládaný denní počet porcí: 60 obědů + ranní
a odpolední svačinky. Doprava je zajištěna.
Kontakt:
Renata Bařinová, tel. 545 217 289, 606 391 786 , e-mail: sj.slatina@volny.cz

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno hledá do MŠ asistentku k dítěti s Downovým syndromem od září 2018,
úvazek 30 hod. týdně.
Kontakt:
549 121 086 – Navaříková, mail: hankana@centrum.cz
Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, p. o. přijme do školní kuchyně 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 mail: mszahumenice@seznam.cz
Mateřská škola Brno, Škrétova 2, příspěvková organizace přijme
 hlavní kuchařku na celý úvazek
 provozní pracovnici na úvazek 0,875 (35 hodin týdně).
Nástup
27. 8. 2018.
Kontakt:
Mgr. Blanka Sáčková – 608 205 931, Soňa Tomášková – 777 578 408,
e-mail: msskretova@volny.cz

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
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Studentka VŠE hledá místo administrativní pracovnice ve školství.
Kontakt:

tel. 606 413 268

Vedoucí ŠJ hledá místo v mateřské škole Brno-střed.
Kontakt:

tel. 776 111 178

Hledám místo vedoucí školní jídelny nebo i stravenkářky v MŠ, ZŠ nebo SŠ.
Kontakt:
tel. 604 182 113

*

*

*
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