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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Novinky školního roku 2018/2019
MŠMT nabízí přehled změn, ke kterým dochází ve školním roce 2018/2019:
• Pamlsková vyhláška
• Nová pravidla pro nejnižší počet dětí ve školní družině
• Zpřesnění pravidel pro nejnižší počet dětí ve školní družině
• Dílčí změny ve financování regionálního školství
• Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení a nová vyhláška o předkládání
údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení, které
upravují problematiku předávání údajů
• Úprava pravidel pro vytváření víceoborových tříd
• Úprava zdravotnických oborů vzdělávání
• Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících
• Reforma financování regionálního školství
• Pokračuje podpora plavání
• Pokračuje pokusné ověřování programu na podporu zážitkového vzdělávání
• Školní rok 2018/2019 – statistiky
Bližší informace: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/novinky-skolniho-roku-2018-2019

Konzultační linka pro šablony
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro vás připravil speciální konzultační linku pro
šablony.
Konzultační linka pro šablony, tel.: (+420) 234 814 777, e-mail: dotazyzp@msmt.cz
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/konzultacni-linka-pro-sablony

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní
neziskové organizace – výzva pro rok 2019
MŠMT projednalo a dne 11. září 2018 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019 (dále jen Programy), jejichž součástí jsou
i priority na rok 2019.
Podpora pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co
nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji,
rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží.
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2019
Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde:
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace - výzva pro rok
2019
Žádosti o dotaci pro rok 2019 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají NNO prostřednictvím
elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Ten bude otevřen
pro podávání žádostí včetně předepsaných příloh v polovině září 2019. Následně žadatel o dotaci
doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu MŠMT.
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Další metodické pokyny budou zveřejněny v průběhu měsíce září.
Během září a října proběhnou též informační semináře k podávání žádostí na rok 2019. Bližší
informace k seminářům naleznete zde.
Kontaktní osobou pro poskytování informací týkajících se těchto programů je:
RNDr. Helena Knappová, tel. 234 815 346, e-mail: helena.knappova@msmt.cz
Ing. Jana Häcklová, tel: 234 815 289, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz
Odkaz: http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni7?lang=1&ref=m&source=email

Nové číslo ministerského zpravodaje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává nové číslo Zpravodaje.
Zpravodaj MŠMT září 2018.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/nove-cislo-ministerskeho-zpravodaje-2

Metodiky k reformě financování regionálního školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická
doporučení k reformě financování regionálního školství. Ke stažení zde:
Metodika stanovení PHmax pro předškolní vzdělávání – ZDE
Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání – ZDE
Metodika stanovení PHmax pro školní družiny – ZDE
Platné znění vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění aktuální novely – ZDE
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodiky-k-reformefinancovani-regionalniho-skolstvi

Změny ve školním projektu Mléko do škol
Vláda schválila změny ve školním projektu Mléko do škol. Od příštího školního roku už nebudou
mléčné produkty odebírat střední školy. Záměrem je posílit rozpočet ve prospěch žáků základních
škol. Podrobnosti jsou v přiložených dokumentech.
Změny v projektu Mléko do škol.pdf
Sbirka-zakonu_novela-nv-c.pdf
V případě jakýchkoli dodatečných dotazů je možné kontaktovat SZIF na e-mailu
skolni.projekty@szif.cz.
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-pro-skoly-zapojene-doskolnich-projektu-ovoce-a

Učební materiály pro informatiku – pilotování na školách
Od září se ve vybraných mateřských, základních a středních školách začnou pokusně ověřovat
způsoby, jak rozvíjet informatické myšlení dětí a žáků. Pilotáž potrvá do června 2020. Pokusné
ověřování je financováno z projektu OP VVV Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) –
více k projektu zde. Pokusné ověřování bude řídit MŠMT, realizovat ho budou pedagogické fakulty
zapojené do projektu PRIM ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Pro 1. a 2. kolo
pokusného ověřování bylo a bude vytipováno a poptáno každou ze zapojených fakult průměrně 5–6
škol různých stupňů, zaměření i geografického situování.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-skolach-se-zacnou-pilotovat-ucebni-materialypro
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Informace pro ředitele ZŠ o akci World´s Largest Lesson
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo dopis signovaný výkonnou ředitelkou UNICEF
a generální ředitelkou UNESCO s informací o akci World’s Largest Lesson, která proběhne ve dnech
24. 9. – 20. 11. 2018 a jejímž cílem je podpořit výuku o udržitelném rozvoji ve školách. Školy, které
budou mít zájem o zapojení se do této akce, získají bližší informace zasláním e-mailu na adresu
programmedirectorwll@project-everyone.org.
Leták o akci: Leták World’s Largest Lesson.pdf
Kontakt: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-pro-reditele-zakladnich-skolo-akci-world-s

Věstník MŠMT 08/2018
Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 08/2018 (28 s.).
Část oznamovací
• Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019
MSMT 08-2018
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-08-2018
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Informační bulletin ČŠI
Česká školní inspekce vydává Informační bulletin, uvnitř naleznete např.:
• Inspirace pro zkvalitňování výuky – vzdělávací programy pro pedagogy
• InspIS PORTÁL je stále oblíbenější
• Vybrané aspekty školního vzdělávání – sekundární analýzy PISA 2015 a TIMSS 2015
• Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz. https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-zari-(1)

Vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ – přírodovědné předměty
a matematika
Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací
program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami
z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015),
a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na
základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).
Vzdělávací program je tvořen dvěma typy seminářů a jako celek synergicky postihuje vzdělávání na
nižším stupni základních škol (seminář č. 1) i vyšším stupni základních škol a na středních školách
(seminář č. 2). Na každý seminář se může přihlásit i více účastníků z jedné školy.
Účast na semináři je zcela zdarma. Jednodenní semináře (9:00 – 15:00) pro skupiny max. 15 účastníků
se od září do prosince 2018 uskuteční ve většině krajských měst České republiky, a to s následujícím
obsahem a v následujících termínech:
Seminář č. 1 zaměřený na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření TIMSS 2015 je určen
zejména učitelům prvního stupně základních škol.
Termíny a místo konání v Brně:
Sluneční dvůr, Přemyslovo náměstí 1325/26, Brno-Slatina
26. 11., 27. 11., 28. 11, 29. 11, 30. 11. 2018
Seminář č. 2 zaměřený na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření PISA 2015 je určen
zejména učitelům 2. stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií a středních škol.
Termíny a místo konání v Brně:
Sluneční dvůr, Přemyslovo náměstí 1325/26, Brno-Slatina

21. 11., 22. 11., 23. 11., 3. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12.
Informace pro přihlášení k účasti na vzdělávacím programu naleznete zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Inspirace-pro-zkvalitnovani-vyuky-prirodovednych-p
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Technicko-organizační zabezpečení voleb 2018
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou na území města Brna volby do zastupitelstev obcí a 1/3
Senátu Parlamentu České republiky. Vzhledem k tomu, že většina volebních místností je
zřizována v objektech škol, žádáme Vás o umožnění zřízení volebních místností dle požadavků
místně příslušných úřadů městských částí v objektu Vaší školy.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky (12. a 13. října 2018)
Vás žádáme o poskytnutí stejné služby. Pro úplnost uvádíme, že pokud jeden z kandidátů před
II. kolem voleb ve volebním obvodu se své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo
zemře, koná se II. kolo voleb třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole, tj. ve dnech
19. a 20 října 2018.
Práce spojené se zpracováním a předáním výsledků hlasování ve volbách do zastupitelstev
obcí a v I. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR by měly být ukončeny nejpozději v neděli
7. října 2018, v případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v sobotu 13. října
2018, popř. 20. října 2018, a tím skončí i činnost okrskových volebních komisí v těchto
objektech.
Děkujeme za spolupráci.

Právní informace
OŠMT MMB informuje, že na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti
odměňování MŠMT aktualizovalo Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků
a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle
katalogu prací. Výklad má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení
a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicky-vyklad-k-odmenovani
Metodický výklad naleznete také v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

Bezúhonnost pedagogického pracovníka
Mgr. Michal Smejkal
Jedním z předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka je i jeho bezúhonnost [srov.
§ 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících 1 ]. Za bezúhonnou se pro účely zákona
o pedagogických pracovnících při posuzování předpokladů pro výkon činnosti pedagogického
pracovníka nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný
úmyslně, nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti
pedagogického pracovníka, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by nebyla odsouzena [viz
§ 29a odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících].
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“).
1
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V uvedených případech fyzická osoba zcela zaručeně nesplňuje předpoklad bezúhonnosti, případně
tento předpoklad pozbývá. Je třeba však upozornit, že předpoklad bezúhonnosti pedagogického
pracovníka se nevyčerpává jen výše uvedenou bezúhonností trestní, avšak má i složku
občanskou a morální. Nejvyšší soud ČR 2 v této souvislosti dospěl k závěru, že „pedagogický
pracovník vykonává vedle vyučovací činnosti rovněž výchovně vzdělávací činnost, při níž jedná
v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití s přihlédnutím k ochraně žáků před riziky poruch
jejich zdravého vývoje. Veřejná pověst a společenská prestiž učitele vyžaduje, aby i mimopracovní
chování a osobní život učitele byly v souladu s obecně přijatými mravními normami. Chování učitele
je vzorem pro žáky a rozvíjí etickou stránku osobnosti žáka. Základem pedagogické činnosti je
mluvené slovo a osobní příklad učitele, jeho morální bezúhonnost. Učitel svou prací, chováním
a jednáním ovlivňuje morálku žáků (dalších generací), je pro ně morálním vzorem.“ Nejvyšší soud ČR
v uvedeném rozhodnutí formuloval závěr, že „s přihlédnutím k obecným zásadám uvedeným v zákoně
o pedagogických pracovnících a ve školském zákoně, ze kterých je třeba při výkladu bezúhonnosti
pedagogického pracovníka (učitele, ředitele) vycházet, je třeba na předpoklad bezúhonnosti
pedagogického pracovníka pohlížet v širším slova smyslu, nejen jako na bezúhonnost trestní, ale také
jako na bezúhonnost občanskou a morální, která souvisí s důstojností, autoritou a obecnou slušností“.
Právě uvedené (mimo jiné) znamená, že přestane-li být pedagogický pracovník (ředitele školy z toho
nevyjímaje), přestává splňovat jeden z předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
[§ 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících], což s sebou nese případné pracovněprávní
důsledky (výpověď, odvolání z vedoucího pracovního místa,…).

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání
OŠMT MMB sděluje, že organizací kurzů pro získání základního vzdělání pro osoby, které po
ukončení povinné školní docházky nezískaly stupeň vzdělání – základní vzdělání, je ve školním roce
2018/2019 pověřena Základní a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace.
Kontakt: e-mail: info@osmec.cz, tel. 545 212 165.

Základní informace a odkazy týkající se žáků -cizinců na školách
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (www.cizincijmk.cz) připravilo
základní informace a odkazy týkající se žáků-cizinců na školách.
Více informací: zak_cizinec_strucny_manual_pro_skoly.pdf (691.02 KB)
Odkaz: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/mate-ve-skole-zaka-cizince

Příprava k začlenění dětí osoby s cizí státní příslušností do
základního vzdělávání
Organizací přípravy k začlenění dětí osoby s cizí státní příslušností do základního vzdělávání
zahrnující výuku českého jazyka v základních školách ve školním roce 2018/2019 jsou za Brno
určeny:
Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
tel. číslo: 547 218 242, e-mail: info@zsbos9.cz
Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
tel. číslo: 541 220 023, e-mail: reditel@zsjundrov.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace
tel. číslo: 533 433 611, 533 433 627, e-mail: zskrenova@zskrenova.cz
Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
tel. číslo: 545 211 651, e-mail: sekretariat@zsmerhautova.cz
Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace
2

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 550/2014.
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tel. číslo: 544 210 893, e-mail: info@zsmutenicka.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace
tel. číslo: 545 212 165, e-mail: info@osmec.cz
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
tel. číslo: 541 219 992, 541 422 022, e-mail: zsstankova@volny.cz
Základní škola Brno, Svážná 9, příspěvková organizace
tel. číslo: 547 427 111, e-mail: skola@zssvazna.cz

Přípravné třídy v základních školách pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
Přípravné třídy v základních školách ve školním roce 2018/2019 zřízených pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, které byly zřízeny krajem:
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace,
tel. číslo: 543 248 940, e-mail: zs.videnska@videnska.cz

Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského
kraje na rok 2019
Rada JMK schválila na své 69. schůzi dne 27. 8. 2018 usnesením č. 5188/18/R69 Krátkodobý
realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje na rok 2019. Více informací:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvijmk/oddeleni_prevence_a_volnocasovych_aktivit/kratkodoby-realizacni-plan-protidrogove-politikyjihomoravskeho-kraje-na-rok-2019

Bezpečné a chytré školy JMK
Magnus Regio, s. r. o., Lipová 906/1, 602 00 zve všechny zájemce ze škol a školských zařízení na
setkání u kulatého stolu „Bezpečné a chytré školy JMK“, které se uskuteční 9. listopadu 2018,
Hotel Voroněž, Brno, v čase 8.30 – 12.30 hodin. Předmětem diskuze budou bezpečnostní
technologie (kamerové systémy, detektory…), chytré technologie (interaktivní dataprojektory, tabule,
tablety…), zdravá škola, kyberbezpečnost, financování a dotace na zabezpečování škol. Účast na
setkání je bezplatná, přihlaste se na p.sterbakova@magnusregio.cz nebo 725 893 273.
Bližší informace naleznete v letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.
Bc. Petra Štěrbáková, produkční, marketingová manažerka, Gsm: + 420 725 893 273
Magnus Regio s. r. o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

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:
8. 11. 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/
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244, Rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Aktuální informace:
V rámci klíčové aktivity Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol
a spolupráce s rodiči se dne 10. října 2018 ve školící místnosti Podkova v prostorách Nové radnice
uskuteční již 9. setkání platformy na podporu spolupráce rodin, mateřských škol, zástupců sociálních
a zdravotních služeb, OSPOD, nestátních neziskových organizací v rámci komplexního přístupu
k dítěti. Setkání bude věnováno problematice zapojení dětí cizinců do předškolního vzdělávání
a možnosti podpory pro rodiny dětí a pro mateřské školy, které děti cizince vzdělávají.
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AKTIVITY K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala...
Hlavní letošní výstava Muzea města Brna přibližuje závěr první světové války, vznik nových států
v Evropě včetně Československa, připomíná vojáky vracející se z fronty do Brna a vysvětluje, 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 československého
státu. Sto let republiky muzeum oslavuje vzpomínkou na hrdinství i bázeň našich předků. Na sto
padesát historických exponátů a fotografií, němých svědků své doby, je vystaveno v šesti tematických
celcích v jižním křídle hradu Špilberku.
3. 5. – 31. 12. 2018, Hrad Špilberk – jižní křídlo, 1. patro
otvírací doba: úterý – neděle od 10 do 18 hodin
Edukační program ve výstavě pro 2. stupeň ZŠ, SOŠ a gymnázia
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 jsou 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/žák/student, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky programu: PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz, Michal Hančák,
e-mail: hancak@spilberk.cz,tel.: 542 123 618

Moravské zemské muzeum k 100. výročí vzniku Československa
Moravské zemské muzeum při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa
připravuje v Dietrichsteinském paláci tři výstavní projekty od 19. 10. 2018 do 30. 6. 2019. Výstava
Historického muzea představí česko-slovenské vztahy na pozadí cesty k formování samostatného
státu. Výstava Etnografického ústavu přiblíží tradiční kulturu v roli politického symbolu. Centrum
kulturně-politických dějin připomene další "osmičkové" výročí, a to rok 1968. Výstavy budou
doplněny zajímavým programem v podobě workshopů, promítání filmů, přednášek a komentovaných
prohlídek.
Moravské zemské muzeum nabízí také širokou nabídku vzdělávacích programů pro MŠ, I. a II. stupeň
ZŠ, SŠ a gymnázia. Veškeré informace o expozicích, vzdělávacích programech a lektorovaných
prohlídkách naleznete na stránkách www.mzm.cz, případně kontaktujte phrselova@mzm.cz,
tel.: +420 533 435 263
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
G RA NTO V Ý P RO G R AM Z E L E N É O ÁZ Y
Nadace Partnerství a společnost MOL, Česká republika společně vyhlašují čtvrtý ročník grantového
programu Zelené oázy. O granty ve výši až 140.000 Kč mohou žádat obce, školy, spolky a další
organizace. Projekt školám nabízí perfektní způsob, jak zapojit školáky do péče o místo v okolí školy.
Komunity mohou zapojit další aktivní lidi, kterým záleží na místě, kde žijí. Obce zase mohou
v katastru vybudovat adaptační opatření na změny klimatu.
O grant je možné žádat od 30. srpna do 31. října. Mezi přibližně dvacítku vybraných projektů bude
rozděleno celkem 1.400.000 Kč.
Bližší informace naleznete zde.

T Ý DE N P RO I N KL U Z I
Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. připravuje celostátní akci Týden pro inkluzi, která proběhne
ve dnech 22. až 28. října 2018. Do této akce se mohou zapojit všichni zájemci ze škol a školských
zařízení. Všechny potřebné informace naleznete na adrese www.tydenproinkluzi.cz.
Kontaktní adresa:
Barbora Urbancová, koordinátora Týdne pro inkluzi
e-mail: barbora.urbancova@rytmus.org., tel. +420 737 536 425

N A BÍ D KA P RO M AT E ŘS KÉ Š KO LY
Nakladatelství Babyonline nabízí mateřským školám zajímavé materiály – sady dětských knížek,
například Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky, Písmenkové kartičky, Říkačky pro chytré
hlavičky, apod. Více informací naleznete na www.prochytrehlavicky.cz .
Kontakt: MUDr. Jana Martincová, jednatelka vydavatelství Babyonline, Lacinova 6, 621 00 Brno,
e-mail: info@babyonline.cz, tel. +420 603 522 881

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. 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.
Termín konání:
úterý 6. 11. 2018 15.00 – 20.30 hod
Místo konání:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
http://www.crsp.cz/index.php/poradame/kurzy-a-vzdelavani/kurz-urazy-a-prvni-pomoc-detem/
Cena 650 Kč
Kontakt: Mgr. Hana Pešatová, tel. +420 518 328 816, +420 731 604 064
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V Z DĚ L ÁV Á NÍ CE NT RA T V O Ř I V O S T I , Z . S .
Centrum tvořivosti nabízí akreditované kurzy (č. akr. MŠMT-48 772/2012-201-910). Každý účastník
těchto seminářů obdrží po absolvování osvědčení. Semináře začínají většinou v 15 hod., pokud se
zúčastnění nedomluví na jiném čase. Semináře vhodné pro učitele, vychovatele, pracující s dětmi
i seniory.
Kreativní nápadník: (15 – 19 h, dle domluvy)
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
Keramická dílnička:
Termín dle osobní domluvy (soboty 9.00 – 13.00)
Cena: 950 Kč
Neakreditované kurzy:
10. 11. 2018 – Zdobení plátěných tašek
24. 11. 2018 – Jednoduché vitráže – vánoční motivy
30. 11. – 2. 12. 2018 – tradiční pletení adventních věnců z čerstvých větviček jedle
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

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
!Změna na zimní otvírací dobu!
Hrad a pevnost Špilberk
Kasematy: otevírací doba PO – NE 9.00 – 17.00 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.
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 9.00 do 17.00 hod., poslední stup v 16.30 hod.
Rozhledna: PO – NE od 9.00 do 17.00 hod., otevřeno pouze za příznivých povětrnostních podmínek!
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na: http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
Rok 1918 – co nám válka vzala a dala:
3. 5. – 31. 12. 2018
Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro
Tato výstava je doporučena návštěvníkům starším než 12 let.
Edukační program ve výstavě pro 2. stupeň ZŠ, SOŠ a gymnázia
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.
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Obsah programu:
Výklad ve výstavě doplněný vyprávěním skutečných příběhů navrátilců z fronty, prací s autentickým
textovým a obrazovým materiálem. Ve výstavě jsou 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/žák/student, pedagogický doprovod zdarma.
Objednávky programu: PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz, Michal Hančák,
e-mail: hancak@spilberk.cz, tel.: 542 123 618
Rok 1968 v Brně očima cenzora
22. 8. – 28. 10. 2018
Hrad Špilberk, galerie Jih
Program zavede žáky do centra dění událostí 68. roku. Prostřednictvím badatelsky orientovaného
učení žáci konstruují příběhy za využití více perspektiv. Program rozvíjí historické myšlení, tedy
pronikání pod povrch reality na základě tvorby vlastní interpretace.
Cílová skupina: 7.-9. ročník ZŠ, Gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a společnost, Umění a kultura
Délka programu: 60 min
Vstupné: 50,- Kč/žák/student, pedagogický doprovod zdarma.
Objednávky programu: Barbora Svátková, tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz
Akce:
Mezinárodní den archeologie 2018
Prezentace systematických výzkumů Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, ukázka procesu
výroby pravěkých potravin, představení práce s detektorem kovů, ukázky z práce archeologů, kreativní
dílničky a mnoho dalšího.
20. 10. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin, Hrad Špilberk

Měnínská brána, Měnínská 7, 602 00 Brno, tel. 542 214 946, e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz,
www.meninska-brana.cz, otevírací doba ČT – PO od 10.00. do 18.00 hod.

Muzeum hraček
Stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.
Informace o stálých programech k expozici najdete na: www.meninska-brana.cz/nabidka-pro-skoly/

Vila Tugenhat, Černopolní 45, 613 00 Brno, tel. 515 511 015/17, 731 616 899
e-mail: info@tugenhat.eu, www.tugenhat.eu
Otevírací doba: ÚT – NE 10.00 – 18.00 hod.
Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu – v 17.00 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 10. 10. 2018 v 17.00 hodin: Beseda se spisovatelem, scénáristou a novinářem Pavlem Kosatíkem
vstupné 30 Kč
ČT 11. 10. 2018 v 17.00 hodin: Moderní arabské myšlení a kultura, vstupné 30 Kč
NE 21. 10. 2018 v 10.30 hodin: Nedělní program pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi pod horou
Tábor 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
ČT 25. 10. 2018 v 17.00 hodin: Domy věčnosti VIII – Pohořelice, Miroslav, Jiřice u Miroslavi
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Vstupné 30 Kč
ÚT 30. 10. 2018 v 17.00 hodin: Zánik rakouského Manchesteru
Docent Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu posluchače seznámí s životními situacemi
průmyslnických rodin po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, arizací židovského majetku
a realitou poválečných restitucí. Vstupné 30 Kč
ST 31. 10. 2018 v 17.00 hodin: Sigmund Freud – osud a učení
Přednáška psychologa doc. Borise Iljuka z Univerzity Hradec Králové přiblíží život a dílo zakladatele
psychoanalýzy Sigmunda Freuda (1856‒1939). Vstupné 30 Kč
V měsíci říjnu možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh
Anne Frankové, kterou vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu. Výstava je přístupná ve dnech
programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

K R AJ S K Á KO NF E R E N CE H RO M A DNÉ HO S T RAV O V Á NÍ
Vzdělávací společnost Jidelny.cz s. r. o. Plzeň pořádá Krajskou konferenci hromadného stravování,
která se uskuteční v Brně dne 15. 10. 2018 v hotelu AVANTI, Střední 61.
V případě dotazů se obraťte v době od 8.00 do 11.30 hod. na tel. 734 311 222 nebo na
info@jidelny.cz, více informací na www.jidelny.cz. .

POZVÁNKY
K O NF E RE NC E S P O NDE A
Spondea, o. p. s. zve všechny zájemce na konferenci Rodina v pasti konfliktů či násilí. Jak efektivně
pomoci ohroženému dítěti?. Tato konference se bude konat ve čtvrtek 4. října 2018 v Brně v aule
Administrativního a školicího centra KÚ JMK na Cejlu 73.
Více informací naleznete na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Levová, Spondea, o. p. s., Sýpka 25, 613 00 Brno, tel. 541 235 511,
608 118 088, e-mail: krizovapomoc@spondea.cz, www.spondea.cz

K O NF E RE NC E V Ý C HO VA A NE BO KD O Z A TO M ŮŽ E
Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Veslařská 246 zve pedagogické pracovníky na
konferenci Výchova anebo kdo za to může, která se koná dne 29. 11. 2018 v prostorách Střediska
služeb školám na Hybešové ulici v Brně.
Informace k registraci a podrobný program konference naleznete v pozvánce, která tvoří přílohu
elektronické verze tohoto čísla školního zpravodaje
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SOUTĚŽE
* M AT E S O *
Vážení kolegové, z elektronické přílohy tohoto Zpravodaje si můžete stáhnout zadání školního kola
12. ročníku **MATE**matické *SO*utěže - *MATESO* pro žáky 5. tříd, která se koná pod
záštitou 1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka. Školní kolo proběhne na vašich školách
v termínu od 22. do 26. 10. 2018, městské kolo se uskuteční v úterý 13. 11. 2018 na TZŠ Kuldova 38
od 13:00 hodin. V příloze jsou tyto soubory: zadání úloh školního kola (MATESO_2018_19.pdf),
pokyny a řešení (pokyny.pdf), karta odpovědí pro snadnější opravování (karta.pdf).
Přihlašování do soutěže proběhne prostřednictvím elektronického formuláře. Informace k přihlašování
naleznete v pokynech k soutěži (soubor pokyny.pdf).
Přečtěte si prosím tyto "pokyny" pozorně, naleznete zde také informace k organizaci soutěže a správné
výsledky. Těšíme se na účast vašich žáků v městském kole, kde pro ně máme opět připraveny pěkné
ceny. Kontakt: Mgr. Michaela Jedličková, ředitelka školy, Tyršova základní škola Brno, Kuldova 38,
545 425 063, mjedlickova@zskuldova.cz

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
ZŠ Brno Chalabalova 2
hledá vychovatelku na zkrácený úvazek (18 hodin), nástup ihned.
Kontakt: ekralikova@chalabalova.cz.
MŠ Brno, příspěvková organizace, nám. SNP 25a, Brno 613 00
hledá od 1. 12. 2018 kvalifikovanou učitelku MŠ na 0,70 úvazek + školní asistent.
Více informací na tel. 548 525 480. Životopisy prosím zasílejte na e-mail mssnp@seznam.cz
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno-Soběšice
hledá na celý úvazek pomocnou kuchařku. Informace – telefonní číslo 541 238 227, nebo e-mail
zeiberlichova@wo.cz. Nástup možný ihned.

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ hledá místo na mateřské škole – plný úvazek. Dlouholetá praxe. Hra na klavír a flétnu.
Kontakt:
tel. 774 232 210
Učitelka s aprobací 1. – 5. roč.+Př hledá zástupy na základní škole.
Kontakt:

tel. 775 268 120, 541 220 144

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

tel. 775 268 120, 541 220 144

Vychovatelka hledá místo ve školní družině. Dlouholetá praxe.
Kontakt:

tel. 732 655 569

Hledám místo jako vychovatelka ve školní družině, případně jako asistentka pedagoga v MŠ, i na
dlouhodobější zástup (PN nebo MD). Vzdělání mám předškolní a mimoškolní pedagogiku
a psychologii.
Kontakt:
tel. 732 212 668
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Hlavní kuchařka hledá místo ve školní kuchyni při mateřské škole. Dlouholetá praxe.
Kontakt:
tel. 737 185 645
Hledám práci ve školní kuchyni na zkrácený úvazek (max. 20 hodin týdně).
Kontakt:

tel. 732 960 956

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
B R NĚ NS K É D Ě T S K É DI VA DL O
Brněnské Dětské Divadlo (BDD) hledá pro doplnění souboru děti s různými zájmy ve věku cca od 8 do
15 let (doplnění věkové skupiny). Doposud BDD uvedlo několik inscenací, jejichž výčet byl zveřejněn
v minulých číslech školního zpravodaje v loňském roce.
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovnědramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé
jednotlivé divadelní inscenace.
Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného
reprízování. Další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný, lze to i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.
Projekt BDD se koná za finanční podpory statutárního města Brna, městské části Brno-střed
a Jihomoravského kraje.

A KT I V NÍ DI VAD E L N Í DÍ L N Y P RO RO D I Č E S DĚ T M I O D 5 DO 8 L E T
Od 1. 9. 2018 zahajujeme další sezonu konání pravidelných aktivních divadelních dílen pro děti ve
věku od 5 do 8 let spolu s rodiči. Víkendové divadelní dílny, pod vedením odborných lektorů, budou
dvouhodinové otevřené lekce, založené nejen na dramatické výchově. Při výběru jednotlivých
tematických okruhů bude samozřejmě přihlédnuto i k tomu, že účastníci budou různých věkových
kategorií (děti od 5 do 8 let, věk rodičů bude zcela jistě různý). Proto všechny hodiny budou probíhat
velmi přístupnou a hravou formou a i proto jsme zvolili formu otevřených lekcí, jejichž obsah na sebe
nebude zásadně navazovat a bude tak vhodný pro pravidelné účastníky divadelních dílen, stejně jako
i pro nově příchozí. Podrobné informace získáte na e-mail adrese: divadylko-brno@seznam.cz
Projekt se koná za finanční podpory statutárního města Brna.

*

*

*
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