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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. – přijímací řízení od škol. roku
2018/2019
Vyhláškou č. 244/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle upravených pravidel se koná přijímací řízení
vyhlášené ve školním roce 2018/2019. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky
č. 353/2016 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
Vyhláška 353_platne zneni_01 11 2018.pdf
Vyhláška 244-2018 ve Sbírce.pdf
Text vyhlášky naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-353-2016-sb-prijimacirizeni-od-skolniho

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. – konání maturitní
zkoušky v roce 2019
Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku
2018/2019. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením
aktuálních změn.
Vyhlaska 177_platne zneni_01 11 2018_fin.pdf
Vyhláška 232-2018 ve Sbírce.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-maturitni-vyhlasky-c-177-2009-sbkonani-maturitni

Podpora digitálního vzdělávání z OP VVV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy naplňuje Strategii digitálního vzdělávání mimo jiné
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Vyhlásilo v pořadí již druhou
výzvu zaměřenou na implementaci tohoto strategického dokumentu. O finanční podporu mohou žádat
nejen školy, ale i další instituce, které budou svými aktivitami zkvalitňovat oblast digitální
gramotnosti a informatického myšlení na školách. Celkem je pro žadatele ve výzvě připraveno 500
milionů korun z Evropského sociálního fondu. Žádosti o podporu z výzvy Implementace strategie
digitálního vzdělávání II budou přijímány od 31. října 2018 do 28. února 2019. Více informací
naleznete na internetových stránkách OP VVV.
Kontaktní údaje: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT, Sekce EU a ESIF,
Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Internetové stránky: www.msmt.cz, e-mail: opvvv@msmt.cz
Facebookový profil: http://www.facebook.com/opvvv/
Odkaz: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-na-podporu-digitalniho-vzdelavani-je-z-op-vvvpripraveno-500-mil-korun.htm?a=1
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
2019–2023 – připomínkové řízení
Odpověď MŠMT na otázky České školy:
Postup při projednávání dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky stanovuje § 9 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.
Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023
byl připravován a projednáván v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Kraje byly průběžně
informovány o jeho přípravě v rámci pracovních jednání s vedoucími odborů školství. Po projednání
v poradě vedení ministerstva byl návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy České republiky 2019–2023 odeslán ke stanoviskům krajům a současně příslušným
ústředním odborovým orgánům a příslušným organizacím zaměstnavatelů s celostátní působností
a také zástupcům školských asociací, se kterými bude současně projednáván.
Po projednání a zapracování stanovisek krajů a výše uvedených orgánů a organizací bude dlouhodobý
záměr zaslán k meziresortnímu připomínkovému řízení ministerstvům a dalším příslušným orgánům
a následně předložen vládě v termínu do 31. března 2019. Vláda předloží dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu
k projednání.
Schválený Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023
bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
(Česká škola má pracovní verzi dokumentu k dispozici, podle odpovědi MŠMT by ji měly mít také
odbory a školské asociace, které by tedy měly dát možnost učitelům vstoupit do připomínkového
řízení.)
Více informací:
http://www.ceskaskola.cz/2018/11/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-rozvoje.html
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Vyjádření k problematice osobních údajů žáků v rámci přípravy
výběrového zjišťování 2018
ČŠI obdržela informaci o chybě administrační části testovací aplikace systému InspIS SET. V této
souvislosti Česká školní inspekce upřesňuje, že identifikovaný problém se netýká inspekčního systému
elektronického testování InspIS SET jako takového, ale týká se pouze jeho dílčí samostatné aplikace
umístěné mimo prostředí vlastního systému InspIS SET.
Chyba se týkala možnosti neautorizovaného stažení testové dávky do této aplikace a následné
přístupnosti vybraných osobních údajů v této aplikaci, popř. v souboru testové dávky.
Ihned po obdržení těchto oznámení zajistila Česká školní inspekce okamžité odstavení dotčené části
systému (která testovacím aplikacím poskytuje testové dávky) a ve spolupráci s dodavatelem systému
byly neprodleně zahájeny práce na analýze problému a jeho řešení. Během velmi krátké doby bylo
potvrzeno, že vybrané osobní údaje se po stažení dávky v aplikaci skutečně mohou za určitých
okolností zobrazit i osobám, kterým se zobrazit nemají.
Identifikovaná chyba byla následně ještě ten den odstraněna a dotčená dílčí část systému byla znovu
uvedena do provozu.
Více informací: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vyjadreni-k-problematice-osobnich-udaju-zaku-vram

Přehled vybraných informací a zajímavostí ze zahraničí
Česká školní inspekce nabízí všem zájemcům o problematiku vzdělávání přehledy vybraných
informací a zajímavostí ze zahraničních elektronických zdrojů. Zpracovávány jsou zejména vybrané
informace z oblasti hodnocení kvality procesů ve vzdělávání (např. externí evaluace/autoevaluace),
výsledků vzdělávání žáků (např. standardizované testování, vlastní hodnotící nástroje školy či učitele
apod.) nebo informace týkající se posuzování různých metod výuky. Důležitým zdrojem jsou webové
stránky OECD, Stálé mezinárodní konference inspektorátů, zahraniční zpravodajské weby
a internetové stránky nejrůznějších relevantních aktérů ve vzdělávání.
Přehled zahraničních aktualit bude dostupný za každý měsíc (počínaje říjnem 2014) ve formátu PDF,
pod každou anotací článku je uveden hypertextový odkaz na původní text.
Zahraniční aktuality - říjen 2018
Zahraniční aktuality - září 2018
Více informací: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Zahranicni-aktuality
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Metodická setkání ředitelů škol s pracovníky OŠMT
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na metodická setkání ředitelů/ek základních škol, mateřských
škol a školních jídelen s pracovníky OŠMT MMB, které se uskuteční:
 pro ředitele/ky základních škol
10. 12. 2018
v zasedací místnosti Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1
 pro ředitele/ky mateřských škol
12. 12. 2018
v zasedací místnosti Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1
 pro ředitele/ky školních jídelen
11. 12. 2018 v 10.00 hod.
v zasedací místnosti OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 1. poschodí, dv. č. 110
Ředitelé/ky mateřských a základních škol si konkrétní hodinu vyberou sami pomocí
přihlašovací aplikace, která byla na školy zaslána dne 9. 11. 2018.

Veletrh základních škol 2019
se uskuteční v tradičních prostorách SVČ Lužánky ve dnech 7. a 8. 2. 2019.
Více informací vám poskytneme na metodickém setkání s řediteli základních škol dne 10. 12. 2018.

Změna na pracovní pozici odborný referent školního stravování
OŠMT MMB
1. 11. 2018 došlo ke změně na pracovní pozici odborný referent školního stravování. Tuto pozici
vykonává Mgr. Monika Súkupová, e-mail: sukupova.monika@brno.cz, tel. 542 172 128. Ing. Jana
Musil Nečesalová nastoupila na mateřskou dovolenou.

Upozornění na dřívější uzávěrku lednového ŠZ
Upozorňujeme všechny přispěvovatele, že uzávěrka lednového čísla školního zpravodaje
bude již 10. prosince 2018 vzhledem k vánočním prázdninám. Příspěvky dodané později
nebudou již moci být do tohoto čísla zařazeny. Děkujeme za pochopení.
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Nové právní předpisy týkající se školství uveřejněné ve Sbírce
zákonů
Ve Sbírce zákonů byla uveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve
znění pozdějších předpisů
 Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.
 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-353-2016-sb-prijimacirizeni-od-skolniho

Brněnské Vánoce 2018
OŠMT MMB upozorňuje, že jako každý rok i letos se uskuteční „Brněnské Vánoce 2018“ na náměstí
Svobody, které připravilo město Brno spolu s Turistickým informačním centrem. Program bude
probíhat ve dnech od 23. 11. do 28. 12. 2018 (letos déle než v minulých letech).
Více informací: https://www.gotobrno.cz/festival/brnenske-vanoce/
Městská část Brno-střed přináší i letos adventní trhy v prostoru Zelného trhu s názvem „Advent na
Zelňáku“, trhy se uskuteční ve dnech 23. 11. až 23. 12. 2018.
Více informací. https://www.gotobrno.cz/akce/advent-na-zelnaku/

Dlouhodobé ošetřovné
Mgr. Michal Smejkal
S účinností od 1. 6. 2018 bylo do zákoníku práce1 včleněno ustanovení § 191a, které stanoví:
„Zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu
poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském pojištění, jen
v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody.“
Od uvedeného data tak zákoník práce zná další důležitou osobní překážku v práci na straně
zaměstnance a tou je dlouhodobá péče. Při této osobní překážce pracovní volno z důvodu
poskytování dlouhodobé péče zaměstnanci nenáleží bez dalšího (není samo o sobě nárokové), ale
k tomu, aby zmíněná překážka mohla být uplatněna, je nezbytný souhlas zaměstnavatele.
Jsme toho názoru, že zaměstnavatel je zásadně povinen souhlas udělit, ledaže tomu brání vážné
provozní důvody. Je tedy na zvážení zaměstnavatele, zda udělí zaměstnanci souhlas s nepřítomností
v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče, resp. zaměstnavatel musí zvážit, zda tu jsou takové
vážné provozní důvody, které jsou s to mu zabránit tento souhlas udělit. Rozhodnutí zaměstnavatele
neudělit zaměstnanci uvedený souhlas tak může být založeno výhradně na skutečnosti, že prokáže, že
tomu brání vážné provozní důvody. V opačném případě, tedy nebrání-li tomu vážné provozní
důvody, musí zaměstnavatel svůj souhlas udělit.
Na základě judikatury Nejvyššího soudu ČR 2 lze i „pro potřeby“ § 191a zákoníku práce přijmout
závěr, že pro posouzení vážnosti provozních důvodů je především rozhodující vyhodnocení, jaký (jak
významný) by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnanci bylo
povolena nepřítomnost v práci z důvodu poskytování dlouhodobé péče, ve srovnání se stavem, kdy
pracuje (by pracoval) a výlučně v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen
řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dospět k závěru, že vyhovění žádosti
zaměstnance o poskytnutí pracovního volna za účelem poskytování dlouhodobé péče brání vážné
provozní důvody na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen prokázat, že nepřítomnost
zaměstnance v práci by znemožňovala, narušovala nebo vážně ohrožovala řádný provoz (plnění
úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, tedy nepostačí, bude-li právě uvedené pouze tvrdit.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
Srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003 nebo rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 7. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1821/2013.
1
2
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Projekt Post Bellum Příběhy našich sousedů
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB ve spolupráci s Post Bellum – Paměti národa nabízí
školám možnost připojit se k tomuto jedinečnému projektu, který spojuje zkušenosti, zážitky a životní
moudrost pamětníků (jenž si zaslouží uznání a zaznamenání). Dramatický průběh 20. století v naší
zemi zaznamenává nejmladší generace, která si z těchto příběhů a vzorů kolem nás může vzít něco
nesmírně cenného pro svůj budoucí život.
V informacích, které školy původně obdržely, se tohoto projektu mohly účastnit jen ty školy, které
byly zapojeny do programu DofE – Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. V současné době není
účast na projektu Příběhy našich sousedů podmíněna participací v DofE.
Zapojené školy do projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů budou finančně podpořeny z úrovně
města Brna. Termín pro přihlášení je do 15. prosince 2018.
Bližší informace naleznete v elektronické příloze tohoto čísla Školního zpravodaje.

Asociace bezpečná škola, z. s.
Asociace je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným spolkem fyzických a právnických
osob vyvíjejících činnost v oblasti bezpečnosti osob a ochrany měkkých cílů, škol a školských
zařízení. Hlavním posláním asociace je eliminace ztrát na životech, duševním a fyzickém zdraví
majetku v sektoru školských zařízeních a dosažení změn v oblasti bezpečnosti osob a majetku
v prostorách školských zařízení. Specifickým cílem asociace je vybudovat systém podpory školských
zařízení v oblasti bezpečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny
příslušných správních orgánů a dle stanov a vnitřních směrnic.
Bližší informace naleznete na www.asociacebezpecnaskola.cz.
Metodika pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400 “Prevence kriminality – řízení
bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení do praxe“ bude
v elektronické příloze Zpravodaje

Projekt Učíme se podnikavosti
Schola Empirica se dlouhodobě zabývá vzděláváním. V současné době rozvíjí několik nových
projektů. Jedním z nich je i budování podnikavosti žáků na základních školách. V rámci projektu
nabízí pracovní listy, celonárodní soutěž, zahraniční stáž pro ředitele/učitele a také finanční odměnu.
Informace o projektu na níže uvedeném odkazu.
http://scholaempirica.org/ucime-se-podnikavosti/
Pro další informace kontaktujte manažerku projektu Alenu Šeredovou, seredova@scholaempirica.org
Více informací: Učíme se podnikavosti - info o projektu.pdf
Plakátek k projektu Učíme se podnikavosti naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla školního
zpravodaje.

Zlatý Ámos 2019
OŠMT MMB informuje o vyhlášení 26. ročníku ankety Zlatý Ámos. Přihláška musí obsahovat:
stručnou charakteristiku nominovaného, popis jedné společně prožité příhody, podpisy sta osob, které
s nominací souhlasí. Příjem přihlášek končí 31. prosince 2018. Více informací a on-line přihlášku
najdete na www.zlatyamos.cz. Odborná porota na finále zvolí Zlatého Ámose. Dětská porota na finále
zvolí Dětského Ámose. Ministerstvo školství vybere Ámose češtináře. Zlatý partner vybere Ámose
fyzikáře. Stříbrný partner vybere Ámose chemikáře. SMS hlasováním bude zvolen Ámos sympaťák.
Finále Zlatého Ámose je 28. března 2019. Korunovační galavečer je v pátek 29. března 2019.
plakat 2019.pdf
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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:
21. 2. 2019 (čtvrtek) 15,00 – 20,00.
Cena:
650 Kč (1 účastník) splatná na fakturu. Fakturační údaje uveďte,
prosím, při přihlášení. 14 dní před zahájením vám odešleme fakturu na základě dodaných fakturačních
údajů. Maximální počet je 15 účastníků. 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: hygmin@ncm.cz, www.ncm.cz
https://www.facebook.com/NcM.vzdelavaci.stredisko/

Příprava teplých pokrmů
Termín konání:

16. – 17. 3. 2019
8.00 – 16.00 (SO-NE) teorie
23. – 24. 3. 2019
8.00 – 16.00 (SO-NE) teorie
31. 3. 2019
8.00 – 15.20 (NE) odborný výcvik
06. – 07. 4. 2019
8.00 – 15.20 (SO-NE) odborný výcvik
14. 4. 2019
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:
9.500 Kč, závazné přihlášky do 14. 2. 2019 (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. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_0 21/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Aktuální informace:
V rámci klíčové aktivity Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání proběhl dne 6. listopadu
2018 vzdělávací seminář pro asistenty pedagoga a školní asistenty na téma Spolupráce učitele
s asistentem pedagoga ve třídě. Lektorkou byla pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Brno
Mgr. Lenka Bínová. Seminář byl zaměřen na oblast kompetencí a pracovní náplň asistenta pedagoga
a na jeho metodické vedení. Cílem semináře bylo také nabídnout možnosti, jakým způsobem
upravovat podmínky výuky tak, aby spolupráce mezi pedagogem a asistentem měla pozitivní dopad na
výuku dítěte, a poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě ve spolupráci
asistenta s pedagogem, neboť vhodně zvolená strategie mezi asistentem a pedagogem pak má přímý
dopad na výsledky školní práce dítěte, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí.

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 Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole se dne 26. listopadu
2018 ve školící místnosti Podkova v prostorách Nové radnice uskutečnil již 6. workshop pro zapojené
organizace neformálního předškolního vzdělávání a 16 spolupracujících mateřských škol. Workshop
vedla členka projektového týmu doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., vedoucí katedry speciální
pedagogiky PdF MU Brno. Vzhledem k tomu, že pro mnohé děti, které jsou zapojeny do projektu, je
prostředí mateřské školy nebo neformálního klubu jediným místem, které jim poskytuje výchovné
a vzdělávací příležitosti, byl workshop zaměřen na chování dětí, problémové vzorce jejich chování
a rizikové situace. Téma bylo řešeno v kontextu inkluzivních přístupů a schémat podpory dovedností
a kompetencí dětí, účastníci se zabývali např. strategií 3P – podpora, posilování, provázení, zvládáním
krizových situací, apod.
V rámci klíčové aktivity Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol
a spolupráce s rodiči se dne 28. listopadu 2018 uskutečnilo 10. setkání platfomy na podporu
spolupráce rodin, mateřských škol, zástupců sociálních a zdravotních služeb, OSPOD, nestátních
neziskových organizací v rámci komplexního přístupu k dítěti. Setkání bylo věnováno problematice
vzdělávání dětí v povinném roce předškolního vzdělávání před nástupem do základní školy, konkrétně
zkušenostem z prvního roku po zavedení povinného předškolního vzdělávání z pohledu České školní
inspekce. Lektorkou byla PaedDr.Hana Sedláčková, pracovnice Jihomoravského inspektorátu ČŠI.
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AKTIVITY K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

Výstavy Muzea města Brna a Moravského zemského muzea
Muzeum města Brna
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
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
S T ŘE DI S KO E KO L O G I CKÉ V Ý CHO V Y HL Í D KA
Středisko ekologické výchovy Hlídka nabízí výukové programy pro mateřské školy a 1. – 5. ročník
základních škol. Středisko rovněž pořádá osvětové akce pro veřejnost. Cena výukového programu je
65,- Kč na žáka, pedagogický doprovod má vstup zdarma. Nejmenší možný počet platících účastníků
na jeden program je 16. Vstupné na osvětové akce činí obvykle 30,- Kč na osobu. Všechny akce
probíhají v prostorách SEV Hlídka, Hlídka 4, park Špilberk, 602 00 Brno, tel. 727 971 450, e-mail
dolejsova@zoobrno.cz, chudarkova@zoobrno.cz, www.sevhlidka.cz, www.facebook.com/sevhlidka.
V prosinci 2018 je kapacita střediska již zcela obsazena, na leden a únor 2019 nabízíme vám a vašim
žákům několik celoročních programů i programy se zimní tematikou:
Pojďte s námi za vodou
4 – 11 let celoročně
Velmi oblíbený program plný pokusů a her s vodou. Děti se naučí vážit si vody, šetřit ji a chránit.
Vzduch kolem nás
5 – 11 let celoročně
Zahrajte si s námi na badatele a poučte se o vlastnostech a významu vzduchu.
Za poklady do podzemí
5 – 11 let celoročně
Program je zaměřen zvláště na neživou přírodu. Vysvětlíme si, jak vznikaly hory a jeskyně,
seznámíme se se sbírkou minerálů a hornin a jejich významem pro člověka.
Předu, předu bílou nitku
4 – 11 let, celoročně
Vysvětlíme si a ukážeme, jak se dříve zpracovávala ovčí vlna, len a další suroviny, vyzkoušíme si
některé tradiční řemeslné práce jako předení, tkaní či plstění.
Medové království
5 – 11 let, celoročně
Prostřednictvím hravých aktivit se děti seznámí s prací včel, jejich významem a vývojem. Prohlédnou
si některé včelařské pomůcky a nahlédnou do demonstračního „fotoúlu“.
Zimní ptačí svět
3 – 11 let, leden – březen
Seznámíme se s ptáky, kteří u nás přezimují a vysvětlíme si, proč jiné druhy na zimu odlétají.
Ukážeme si, čím se přezimující ptáci v těžkém zimním období živí a společně jim vyrobíme něco do
zobáčků.
Zimní stopování
3 – 11 let, leden – březen
V oblíbeném programu zkusíme společně přečíst příběh, zapsaný na zasněžené pláni. Formou her si
ukážeme, jak je pro zvířata obtížné zimu přečkat. Naučíme se odlévat stopy a pomocí tiskátek si
vyrobíme „stopář“.
Veškeré bližší informace získáte na výše uvedených kontaktech.

Adventní pečení na Hlídce
Nasát pravou vánoční atmosféru mohou ti, kteří se rozhodnou přijít na Hlídku v pátek 14. 12. 2018 na
akci Adventní pečení. Mohou si upéct společně drobné vánoční cukroví, seznámí se s možností péct
zdravě, ozdobí si perníčky, ochutnají fairtradovou čokoládu, ochutnají vánoční punč a kromě toho
bude připravená i vánoční dílnička pro děti. Pokud je pro vás tato nabídka lákavá, podívejte se na
www.sevhlidka.cz, kde je plakátek k této akci.
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Z O O L O G I C K Á Z A H R A D A B R NO
Ani v zoologické zahradě se v zimě nespí. Animátorky pro širokou veřejnost připravily spoustu
zajímavých komentovaných setkání s různými druhy zvířat. V přítomnosti zvířat můžete strávit Štědrý
den i například Nový rok. Na Slevomatu můžete svým blízkým zakoupit pod stromeček zážitek
v zoologické zahradě. A hned po Novém roce je připravena akce s názvem Zimní šampionát zvířat,
a to ve dnech 5. a 6. 1. 2018. Sledujte www.zoobrno.cz a všechny zajímavé akce v zoo tam najdete. Za
všechna zvířata i zaměstnance vás srdečně zveme.

Z ÁŽ I T KO V Ý KO S M I CK Ý S TAN – V Z D Ě L Á VA CÍ P RO G R AM
O V E S M Í R U P RO M Š A Z Š
Sluneční soustava, pohyb Země a Měsíce, kalendář, historie kosmonautiky, zvířata ve vesmíru. To
jsou témata naší kosmické show. Programy jsou přizpůsobeny věku dětí a střídají se různé typy
činností. V čem se show Zážitkového stanu liší od podobných nabídek?
Po načerpání vědomostí v nafukovací kopuli a kosmickém kvízu si zahrajeme na Živý vesmír!
A lidskou Sluneční soustavu v pohybu. Každé dítě obdrží pracovní list přiměřený jeho věku a může si
složit kosmické puzzle. Není to jen nějaký film ve stanu, ale cca hodinový různorodý program pro
vaše děti s vesmírnou tematikou. Popis programů, objednávka : www.zazitkovystan.cz

V Ě DE C KÉ KU RZ Y V BI O S KO P U P RO Š KO LY
Bioskop je vzdělávací centrum, které zábavně a prakticky přibližuje fascinující svět vědy. Funguje od
roku 2012 a nachází se v univerzitním kampusu Bohunice. BIOSKOP se zaměřuje na praktickou
stránku kurzů, které probíhají přímo ve vědeckých laboratořích MU, s důrazem na individuální
přístup. BIOSKOP vytvořil koncepci, která obsahuje škálu od popularizačních kurzů až po zapojení
nadaných studentů v individuálně vedených vědeckých projektech. Letos centrum oslavilo 5. výročí
své existence. Za tuto krátkou dobu působení centrum uspořádalo přes 680 kurzů a proškolilo přes
třináct tisíc účastníků.
Nabídka pro základní školy: programy pro 1. st. ZŠ – Věda v prostoru, Voda v pohybu, Buněční
detektivové, Svědkové dávné minulosti Země, Bádání s protiklady – novinka
programy pro 2. stupeň ZŠ – DNA detektivové, Buňka, podivuhodná pH, Botanika I – nahosemenné
rostliny, Plasty kolem nás – novinka, Zaváté cesty života – novinka
Bližší
informace
kompletní
nabídku
kurzů
najdete
na
webových
stránkách
http://www.bioskop.muni.cz/ .
Kontakt: Petra Matulová, tel: (420) 549 494 021, e-mail: bioskop@muni.cz, www.bioskop.muni.cz

Z ÁB AV N Í PAR K F Á B UL A – N ABÍ DKA V S T U P E N E K P R O Ž ÁKY
Zábavní park Fábula nabízí pro děti MŠ a žáky 1. st. ZŠ dětské vstupenky do zábavního parku na
konci školního roku. Zájemci se mohou obrátit na organizátory prostřednictvím mailové
korespondence na adresu info@skritek-fabula.cz .
Více informací na www.pohadkova-rise.cz, tel. 602 456 289.

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!
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Otevírací doba v období vánočních svátků:
24. a 25. 12. 2018:
26. 12. 2018
27. – 30. 12. 2018:
31. 12. 2018 a 1. 1. 2019:

zavřeno
otevřen celý hrad od 9.00 do 17.00 hod.
otevřeno (kasematy, rozhledna a výstavy Rok 1918 – co nám válka
vzala a dala, Umění loutky
zavřeno

Hrad a pevnost Špilberk
Kasematy: otevírací doba ÚT – NE 9.00 – 17.00 hod. (poslední vstup v 16.30 hod.)
Objednávky prohlídek: 542 123 614, kasematy@spilberk.cz
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: SO – NE od 9.00 do 17.00 hod., poslední stup v 16.30 hod.
Rozhledna: ÚT – NE od 9.00 do 17.00 hod., otevřeno pouze za příznivých povětrnostních podmínek!
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na: http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
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.
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
Umění loutky
22. 11. 2018 – 20. 1. 2019
Hrad Špilberk – západní křídlo, 2. patro
otvírací doba: ÚT – NE od 9.00 do 17.00 hod.
Historické české loutky včetně Spejbla a Hurvínka ze sbírky manželů Pavla a Marie Jiráskových
budou k vidění na Špilberku na samém konci roku. Advent a zima už tradičně na hradě patří dětem.
Manželé Jiráskovi z Brna sbírají loutky už tři desítky let, přesto bude tato výstava první příležitostí
představit jejich loutky v domovském městě. K vidění už přitom byly v USA nebo Číně. Jsou mezi
nimi loutky vyráběné profesionálně i amatérsky, avšak vždy s láskou k dětem a divadlu a úctou
k řemeslu.
Loutka pro tebe – lektorský program s dílnou
Zahrát si loutkové divadlo nebo vyrobit vlastní loutku – to jsou lákadla pro malé i velké, dílna je totiž
součástí výstavy. Pro školy lektorský program s dílnou na objednání, pro individuální návštěvníky
samoobslužná dílna bez objednání. Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika,
Dítě a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ. Délka programu: cca 90 minut
Vstupné: 50,- Kč/žák/student, pedagogický doprovod zdarma.
Objednávky programu: Barbora Svátková, e-mail: svatkova@spilberk.cz, tel.: 542 123 635
Akce:
Víno zblízka na Špilberku

1. 12. 2018 od 10.30 do 17.00 hod.
Hrad Špilberk
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Kašpárkovy Vánoce na Špilberku

8. 12. 2018 od 10.00 do 17.00 hod.
Hrad Špilberk

Komentovaná prohlídka výstavy
Výstavou Umění loutky provedou Pavel a Marie Jiráskovi, sběratelé a odborníci v oblasti českých
historických loutek a loutkových divadel, s Robertem Janásem, kurátorem výstavy.
15. 12. 2018 od 15.00 hodin (délka prohlídky cca 60 minut)
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.
Otevírací doba v období vánočních svátků:
24. a 25. 12. 2018:
zavřeno
26. – 30. 12. 2018:
otevřeno od 10.00 do 18.00 hod.
31. 12. 2018 a 1. 1. 2019:
zavřeno

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.
Otevírací doba v období vánočních svátků:
24. a 25. 12. 2018:
zavřeno
26. – 30. 12. 2018:
otevřeno od 10.00 do 18.00 hod.
31. 12. 2018 a 1. 1. 2019:
zavřeno
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,
6. 12. 2018 ČT v 17.00 hod. Prohlídka pražírny košer kávy, Skácelova 2792/34, Brno – Královo
Pole. Počet účastníků je omezen, prosíme o rezervaci na e-mailu
barbora.dockalova@jewishmuseum.cz. Vstupné 30 Kč
12. 12. 2018 ST v 17.00 hod. Normalizace očima Josefa Salomonoviče: beseda s pamětníkem
holocaustu. Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3. Vstupné 30 Kč
13. 12. 2018 ČT v 17.00 hod. Domy věčnosti IX – Břeclav, Lednice, Podivín, Mikulov, Sál OVK, tř.
Kpt. Jaroše 3. Vstupné 30 Kč
16. 12. 2018 NE v 10.30 hod. Nedělní dílna pro rodiče s dětmi – Medvídek Dubi a Kámen pomoci
Nezamyslova 27, Brno – Židenice. Vstupné 30 Kč
17. 12. 2018 PO v 17.00 hod. Představení knihy Tohle je má píseň
Vybrané úryvky z knihy přednese dramaturg, scenárista a herec, současný rektor JAMU Petr Oslzlý.
Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné 30 Kč
19. 12. 2018 ST v 17.00 hod. Svátek světel v synagoze, Skořepka 247/13, Brno
Komentovanou prohlídku brněnské synagogy spojenou s přednáškou o chanukových zvyklostech
povede lektorka OVK Táňa Klementová. Maximální počet účastníků prohlídky je 50 osob. Rezervace
na e-mailu barbora.dockalova@jewishmuseum.cz. Vstupné 30 Kč
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SOUTĚŽE
P O Z V Á NKA NA V Á NO ČNÍ T UR N AJ V S UDO KU
V letošním školním roce pořádá ZŠ Sirotkova 36 pod hlavičkou Sítě brněnských otevřených škol
pro žáky „Vánoční turnaj v Sudoku“. Vzhledem k tomu, že luštění sudoku je velmi oblíbeno, je
i turnaj pravidelně velmi úspěšný. Pokračujeme v této tradici a zveme vás do naší školy na „Vánoční
turnaj v Sudoku“. V letošním školním roce bude organizace turnaje podpořena finančními
prostředky z Magistrátu města Brna. Žáci se mohou těšit na krásné ceny.
V příloze minulého čísla školního zpravodaje bylo zadání školního kola, bodové hodnocení i řešení.
Termín uskutečnění školního kola necháme na vás. V městském kole se vyskytne obdobné zadání, jen
malinko samozřejmě těžší. Zadání je stejné pro všechny kategorie. Do městského kola postupují první
dva nejlepší v každé kategorii podle bodového hodnocení. V případě stejného bodového zisku je lepší
ten, který má lepší čas. Doba soutěže je 60 minut.
Soutěží se ve třech kategoriích: žáci 5. roč., žáci 6. a 7. roč. a žáci 8. a 9. roč.
Zapojte se do turnaje tím, že přihlásíte dva nejlepší z každé kategorie.
Městské kolo se uskuteční v ZŠ Sirotkova v pondělí 17. 12. 2018 v 9:00 hodin. Přihlášky zasílejte do
4. 12. 2018 na adresu nechvatalova@zssirotkova.cz .
Jakékoli dotazy rádi zodpovíme.
RNDr. J. Nechvátalová, ZŠ Sirotkova

S O UT Ě Ž P O Ž ÁR NÍ O CH RA NA O ČI M A DĚ T Í P RO RO K 2 0 1 9
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresní sdružení hasičů Brno-město vyhlašují 45. ročník
soutěže Požární ochrana očima dětí. Propozice byly rozeslány v elektronických souborech
listopadového čísla školního zpravodaje. Součástí příloh je i vyhlášení výsledků loňského ročníku této
soutěže.
Připomínáme, že od 1. 12. 2018 do konce února 2019 proběhnou soutěže a vyhodnocení ve
školských a mimoškolských zařízení (základní kola) a do 17. 3. 2019 doručí zástupci zúčastněných
škol vítězné práce školních kol na OSH Brno-město, Zubatého 1, 614 00 Brno.
Kontakt:
e-mail: oshbm@seznam.cz, tel. 737 400 874

S O UT Ě Ž L I DI C E P R O 2 1 . S TO L E T Í
Památník Lidice od roku 2005 organizuje soutěž s názvem Lidice pro 21. století, jejíž 14. ročník
začne v lednu 2019. Soutěž je určena pro všechny žáky a studenty od 10 do 19 let. Stačí se jednoduše
zaregistrovat na webu soutěže www.lidice21.cz a začít pracovat. Celý projekt je online. Ve dvou
kolech vyplní žáci vědomostní testy, které připravují pedagogové a historici z Ústavu pro studium
totalitních režimů, FF UK a Muzea hlavního města Prahy. Start soutěže bude 3. ledna 2019, kdy
bude spuštěn nový soutěžní web www.lidice21.cz, a spolu s tím se budou moci registrovat školy.
O pár dní později, 25. ledna 2019, se budou moci registrovat jednotliví soutěžící a zároveň budou
moci začít pracovat na zadání prvního kola.
Odkaz: http://www.msmt.cz/lidice-pro-21-stoleti-14-rocnik-souteze-pro-deti-a-studenty
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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:
 speciální pedagožku - logopedku na plný úvazek, nástup možný ihned
 speciální pedagožku – logopedku na plný úvazek – zástup za MD, předpokládaný nástup v únoru
2019
 učitelku MŠ na částečný úvazek – zástup za MD, předpokládaný nástup v únoru 2019
 provozní na plný úvazek – zástup za PN, předpokládaný nástup v lednu 2019
 asistenta pedagoga na poloviční úvazek – předpokládaný nástup v listopadu 2018
 asistenta pedagoga na plný úvazek – předpokládaný nástup v listopadu, eventuálně v prosinci
2018
Požadujeme spolehlivost a pracovitost.
Zájemci se mohou hlásit na mailu skolka@rezacova.cz nebo na telefonu 541 222 263.
ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.
hledá učitele AJ na 1. i 2. stupeň – nástup od ledna 2019 na plný úvazek.
Životopis zasílejte řediteli školy na: rburda@zshornikova.cz
ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.
hledá od ledna 2019 vedoucího školní kuchyně.
Práce na plný úvazek. Požadujeme praxi v oboru, minimálně SŠ vzdělání. Zkušenosti s vedením
výhodou. Životopis zasílejte řediteli školy na: rburda@zshornikova.cz
ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 hledá vedoucí školní jídelny do mateřské školy. Nástup 1. 1. 2019.
Bližší informace na tel. 737 969 038, 775 701 706
Kalandrová M., vedoucí ŠJ MŠ Loosova 11, Brno

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka s aprobací 1. – 5. roč.+Př hledá zástupy na základní škole.
Kontakt:

tel. 775 268 120, 541 220 144

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

tel. 775 268 120, 541 220 144
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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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