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Vážení a milí spolupracovníci,
s končícím rokem 2018 Vám všem přejeme krásné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku 2019.
Děkujeme Vám za práci ve školství odvedenou v tomto roce a těšíme
se na další spolupráci!

OŠMT MMB, Mgr. Martin Jelínek
s kolektivem spolupracovníků

2

OBSAH
OBSAH............................................................................................................................................................................... 3
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE ..................................................... 4
PŘEHLED MOŽNOSTÍ PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PODLE § 38 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA ......................................... 4
INFORMACE A DOPORUČENÍ MŠMT K INDIVIDUÁLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE .................................. 4
PŘÍSPĚVEK MŠMT NA ŠKOLNÍ OBĚDY V ROCE 2019....................................................................................................... 4
VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PODPORA ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ROK 2019.................................................................................................................................... 5
PROGRAMY MŠMT A MZ NA PODPORU POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ.............................................................................. 5
MILIARDA PRO KRAJE NA VYROVNÁVÁNÍ ROZDÍLŮ V PLATECH UČITELŮ ........................................................................ 6
VĚSTNÍK MŠMT 11/2018............................................................................................................................................... 6
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE ................................................................................................................ 7
PREVENCE A POSTUP PŘI ŠETŘENÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PODNĚTŮ......................................................................... 7
TEMATICKÁ ZPRÁVA – MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA ZŠ A SŠ VE ŠK. ROCE 2017/2018 ........................................................... 7
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE........................................................... 8
VELETRH ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2019 ................................................................................................................................ 8
PODĚKOVÁNÍ ZA BRNĚNSKÉ VÁNOCE 2018 ................................................................................................................... 8
OTCOVSKÁ POPORODNÍ PÉČE („OTCOVSKÁ“) ................................................................................................................. 8
PROJEKT UČÍME SE PODNIKAVOSTI ................................................................................................................................. 9
MAPA ŠKOLY SPOLEČNOSTI SCIO ................................................................................................................................... 9
KURZ PRO NOVÉ VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH JÍDELEN ................................................................................................................ 9
HYGIENICKÉ MINIMUM ................................................................................................................................................... 9
PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ ........................................................................................................................................ 10
SEMINÁŘ DIETA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ: JAK TO CHODÍ V PRAXI? ...................................................................................... 10
PROJEKTY OP VVV ..................................................................................................................................................... 11
PROJEKT Č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
VE MĚSTĚ BRNĚ............................................................................................................................................................ 11
PROJEKT Č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244, ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ ....... 11
RŮZNÉ............................................................................................................................................................................. 12
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE ............................................................................................................. 12
PLANETÁRIUM MORAVA ......................................................................................................................................................... 12
VESELÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST A KLUB LEITNERKA ............................................................................................................... 12
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLÍDKA ............................................................................................................................ 12
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA BRNO ................................................................................................................................................ 13
ZÁŽITKOVÝ KOSMICKÝ STAN – VZDĚLÁVACÍ PROGRAM O VESMÍRU PRO MŠ A ZŠ ......................................................................... 13
VĚDECKÉ KURZY V BIOSKOPU PRO ŠKOLY ............................................................................................................................... 13
ZÁBAVNÍ PARK FÁBULA – NABÍDKA VSTUPENEK PRO ŽÁKY ......................................................................................................... 14
MUZEUM MĚSTA BRNA ........................................................................................................................................................... 14
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V BRNĚ ................................................................................................................................................... 15

SOUTĚŽE ................................................................................................................................................................... 16
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ MĚSTA BRNA ............................................................................................................... 16
SOUTĚŽ POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ PRO ROK 2019 ........................................................................................................... 16
SOUTĚŽ LIDICE PRO 21. STOLETÍ ............................................................................................................................................ 17

ŠKOLY ŠKOLÁM ....................................................................................................................................................... 17
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ ........................................................................................................................................................... 17
ZÁJEM O ZAMĚSTNÁNÍ ............................................................................................................................................................ 17
PODĚKOVÁNÍ RODIČOVSKÉ VEŘEJNOSTI .................................................................................................................................. 17

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY .............................................................................................................................. 18
BRNĚNSKÉ DĚTSKÉ DIVADLO ................................................................................................................................................. 18
AKTIVNÍ DIVADELNÍ DÍLNY PRO RODIČE S DĚTMI OD 5 DO 8 LET ................................................................................................ 18

3

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38
školského zákona
MŠMT nabízí k využití školám a rodičům žáků přehled možností plnění povinné školní docházky
podle § 38 školského zákona.
Schéma v textové podobě (přizpůsobeno pro tisk ve formátu A4). Zak podle par 38 tabulka.pdf
Schéma v grafické podobě (v případě tisku doporučujeme formát nejméně A3): Zak podle par 38
schema.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/prehled-moznosti-plneni-povinne-skolnidochazky-podle-38

Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání žáků
v základní škole
Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.
Předkládané informace a doporučení jsou pomůckou především pro školy, které mají malé nebo žádné
zkušenosti se zavedením individuální formy vzdělávání nebo mají zkušenosti se zavedením
individuálního vzdělávání na 1 .stupni základní školy. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy proto připravilo komentované znění § 41 školského zákona a metodická doporučení,
která vznikla na základě dlouholetého pokusného ověřování.
Text informace a doporučení je ke stažení zde: Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu
vzdělávání 2018.pdf
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-a-doporuceni-ministerstvaskolstvi-mladeze-a

Příspěvek MŠMT na školní obědy v roce 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo dalších 30 milionů korun na školní obědy pro
sociálně znevýhodněné děti. Příjemci dotačního programu budou pro rok 2019 opět neziskové
organizace, které následně zajistí úhradu za školní obědy žákům základních škol, jejichž rodiče nejsou
schopni z finančních důvodů tyto obědy platit.
Dotační program Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2019 navazuje na
předešlé programy vyhlášené v letech 2016 až 2018. Smyslem pokračování je, aby se školního
stravování mohly účastnit všechny děti. Stále více totiž přibývá rodin, které se ocitají v tíživé životní
situaci a školní obědy si nemůžou dovolit platit.
Přesto, že jsou školní obědy dotovány, jsou rodiny, které si ani zbylou část nemůžou dovolit doplácet,
a jejich děti tak musí teplý školní oběd vynechat. Mnohdy se tak účastní odpoledního vyučování
hladové, což nepřispívá ani jejich soustředění, ani socializaci v rámci školního kolektivu.
Zájemci z řad žáků, rodičů a škol se můžou hlásit do programu pro rok 2019 prostřednictvím
neziskových organizací, přičemž školy můžou čerpat finanční prostředky v průběhu celého školního
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roku mimo prázdnin. Všechny další informace najdou zájemci na na webových stránkách MŠMT:
ZDE
Dotační programy na obědy v rámci školního stravování vypisuje také MPSV, podporují z něj ale
pouze rodiny, které pobírají sociální dávky. MŠMT podporuje hlavně rodiny samoživitelů nebo rodiny,
které se ocitly dlouhodobě v nepříznivé finanční situaci a velice těsně nesplňují podmínky pro pobírání
dávek v hmotné nouzi.

Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace Podpora
školního stravování žáků základních škol na rok 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2019 výzvu k podpoře
školního stravování žáků základních škol.
Cílem výzvy je navázat a podpořit spolupráci ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost
základních škol a činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení
a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní činnosti zaměřují na aktivity zaměřené na
sociální pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci. Navázaná spolupráce by měla umožnit podporu
školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé
finanční situaci, a zlepšit podmínky pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.
Žadateli o dotaci v rámci výzvy mohou být pouze právnické osoby zřízené v právní formě
a) spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
b) nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku,
c) ústavu podle občanského zákoníku,
d) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 15. ledna 2019 do 12 hodin.
Podrobné informace jsou uvedeny zde:
Text výzvy: Vyhlášení výzvy.pdf
Přílohy:
Formulář žádosti o poskytnutí dotace: Formulář žádosti o účelovou dotaci.docx
Formulář vyúčtování dotace: Formulář vyúčtování účelové dotace.xlsx
Formulář avíza: Formulář avíza o vratce.docx
Formulář pro hodnocení projektu: Formulář pro hodnocení projektu.docx

Programy MŠMT a MZ na podporu pohybových aktivit dětí
Až osmdesáti procentům českých dětí chybí pohybová aktivita. Z posledních výsledků největší
výzkumné studie o životním stylu mladé generace (HBSC) totiž vyplývá, že počet dětí trpících
nadváhou nebo obezitou se od roku 1998 u chlapců téměř zdvoj a půl násobil, u dívek je výskyt
nadváhy a obezity přibližně 2x vyšší. Negativní trendy ve výskytu nadváhy a obezity u dětí se u nás na
rozdíl od zemí západní Evropy nedaří zastavit. Ministerstva školství a zdravotnictví chtějí tento
problém společně řešit v rámci akčního plánu Národní strategie Zdraví 2020.
V rámci škol jsou pohybové aktivity dětí jako zdravotní prevence a rozvoj vztahu k pohybovým
aktivitám řešeny jak na školách, tak ve sportovních klubech. Ministerstvo školství letos díky
programu Můj klub podpořilo více než půl milionu dětí v celkem čtyřech tisícovkách klubů
částkou blížící se miliardě korun. Dalším programem, kterým chce ministerstvo „rozpohybovat“ děti
a mládež je Hodina pohybu navíc, který probíhá ve školách a ve školních družinách. Na podzim
tohoto roku byl tento program po dvouletém ověřování spuštěn a přihlásilo se do něj téměř 300 škol.
Na rok 2019 už je ale přihlášených 900, což ve výsledku znamená zapojení až 50 tisíc dětí.

5

Více informací: http://www.hbsc.org/publications/international/
http://hbsc.cz/vystupy/
Odkaz:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/rezorty-zdravotnictvi-a-skolstvi-chteji-spolecnerozhybat

Miliarda pro kraje na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů
Kraje dostanou v příštím roce peníze na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů. Z nově vyhlášeného
rozvojového programu MŠMT půjde na tyto účely 1, 053 miliardy korun. Vyrovnávání mezikrajových
rozdílů v platech je jedním z opatření, kterými se MŠMT připravuje na reformu financování
regionálního školství. Ta začne platit od roku 2020.
Rozvojový program vychází z analýzy odměňování za rok 2017 a jeho nastavení bylo projednáno
s kraji. Peníze jsou určeny na pohyblivou složku platu, tedy odměny a osobní příplatky, a to pro
pedagogy mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a družin. Žádost o dotaci mohou
kraje podávat do konce letošního roku na období celého příštího roku. Od roku 2020 pak bude
mezikrajové rozdíly v platech systémově řešit reforma financování regionálního školství. Školy budou
dostávat peníze primárně podle odučených hodin, bude se tedy jednat o takzvané financování na
pedagoga.
V rámci příprav na hladký náběh reformy financování také ministerstvo školství vyčlení pro příští rok
1,8 miliardy korun pro mateřské školy. Tyto finance budou určeny zejména na zaplacení překryvů
učitelek při výuce a také na nezbytné rozšíření délky provozu. Od následujícího školního roku pak
školy dostanou peníze na navýšení hodin výuky. Využít je mohou zejména pro dělení hodin tak, aby
se například při výuce jazyků učili žáci v menších skupinkách.
Více informací o rozvojovém programu najdete ZDE
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/kraje-dostanou-miliardu-na-vyrovnavani-rozdilu-vplatech

Věstník MŠMT 11/2018
Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 11/2018 (76 s.)
Část normativní
 Dodatek k doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na
činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo
registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č. j. MSMT-16/2018 a č. j.
MSMT-25267/2018)
Část oznamovací
 Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve
školním roce 2018/2019
 Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia,
které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
 Oznámení o odcizení služebního průkazu
MSMT 11-2018
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-11-2018
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů
Česká školní inspekce vydala v listopadu 2017 informaci pro ředitele škol a školských zařízení, která
je stále v platnosti, týkající se prevenci a postupu při šetření a vyřizování stížností a podnětů.
Základním smyslem tohoto metodického dokumentu je pomoci ředitelům a ředitelkám škol
a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich
zákonných zástupců či jiných osob.
Tento metodický materiál naleznete zde:
https://www.csicr.cz/getattachment/effe0f78-614a-46c7-9f7e-4f517d8b39ac/Prevence-a-postup-prisetreni-a-vyrizovani-stiznosti-a-podnetu.pdf

Tematická zpráva – Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve šk. roce
2017/2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s mediální výchovou a na zjišťovaní dosažené
úrovně žáků v mediální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Medialni-vychova-na-ZS-a-SS-ve-sk
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Veletrh základních škol 2019
se uskuteční v tradičních prostorách SVČ Lužánky ve dnech 7. a 8. 2. 2019.
Bližší podrobnosti pro pracovníky ZŠ podá Mgr. Irena Hudcová z OŠMT MMB.

Poděkování za Brněnské Vánoce 2018
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem školám a školským
zařízením, které vystupovaly nebo se jinak podílely na organizaci všech akcí k Brněnským Vánocům
2018 ve dnech od 23. 11. do 28. 12. 2018.

Otcovská poporodní péče („otcovská“)
Mgr. Michal Smejkal
S účinností od 1. 2. 2018 byla zavedena „nová“ dávka, a to otcovská poporodní péče neboli
„otcovská“. Uvedená dávka má podporovat a motivovat otce, aby se zapojili do péče o novorozené
dítě, a rovněž má podporovat rozvoj vztahů v rámci rodiny a kompenzovat ucházejícího příjmu otce.1
Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo pojištěnec, který pečuje
o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud
dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. 2 Otcovská bude náležet takovému pouze
v případě, že nástup na ni nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí
dítěte do péče. 3 Pečuje-li pojištěnec (otec) o více dětí narozených současně nebo o více dětí
převzatých současně do péče, považuje se péče o více těchto dětí za péči o jedno dítě a otcovská tak
náleží jen jednou.4
Otcovská se poskytuje 1 týden (7 kalendářních dní), a to počínaje dnem nástupu na otcovskou. Den
nástupu na otcovskou je pak den, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo
ode dne převzetí dítěte do péče. Poskytování otcovské se nepřerušuje, a to ani v případě úmrtí dítěte.5
Zaměstnanec může za účelem péče o dítě, které se narodilo v období 6 předcházejících týdnů, požádat
o pracovní volno a zaměstnavatel mu toto volno musí poskytnout a omluvit jeho nepřítomnost v práci,
přičemž z pracovněprávního hlediska se toto volno považuje za rodičovskou dovolenou. 6 Zákoník
práce 7 stanoví následující: „K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout
zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší
matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají,
ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.“ Znamená to tedy, že zaměstnanec, který je
HALÍŘ, Jakub. Vybrané otázky nových dávek nemocenského pojištění. Aktivní výstup na konferenci Pracovní
Právo 2018, Třešť. Sborník v tisku.
2
Srov. § 38a odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o nemocenském pojištění“).
3
Srov. § 38a odst. 3 zákona o nemocenském pojištění.
4
Srov. § 38a odst. 4 zákona o nemocenském pojištění.
5
Srov. § 38b zákona o nemocenském pojištění.
6
STRÁNSKÝ, Jaroslav; HEPPNEROVÁ, Denisa; SMEJKAL, Michal. Zákoník práce ve školské praxi. 3. vyd.
Třinec: RESK, spol. s r. o., 2018, s. 311.
7
Viz § 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
1
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otcem dítěte může po narození dítěte požádat o 1 týden rodičovské dovolené a zaměstnavatel je
povinen mu toto volno poskytnout.8

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

Mapa školy společnosti SCIO
Společnost SCIO již několik let spolupracuje se zřizovateli škol a školských zařízení a pomáhá jim
zmapovat situaci a klima ve školách. Dotazníkové šetření Mapa školy pomáhá získat zřizovatelům
a školám zpětnou vazbu od žáků, pedagogů, rodičů, vedení školy a dalších zaměstnanců.
Výstupy jsou dodány v souhrnné zprávě, školy získají individuální analytickou zprávu s přehledně
zpracovanými grafy.
Společnost SCIO nabízí i možnost osobní konzultace výsledků na zprostředkování seminářů pro
zřizovatele a ředitele škol se zaměřením na diskusi ohledně nejzajímavějších výsledků z šetření
a dalších požadavků.
Více informací:
Linda Bártů, www.scio.cz, tel. 234 705 004, e-mail: lbartu@scio.cz

Kurz pro nové vedoucí školních jídelen
Co se na kurzu dozvíte? Co to je školní jídelna. Co je důležité nezanedbat při převzetí jídelny.
Hygiena a bezpečnost stravovacího provozu – na co se zaměřit. Kontrola ekonomiky provozu. Jak na
řízení školní jídelny. Co to je kvalita stravovacího provozu. Nejdůležitější legislativa pro stravovací
provozy.
Kurz je dvoudenní, vždy od 8:00 do 16:00 hod (včetně oběda a přestávek)
Termín konání:
15. – 16. 1. 2019
Místo konání:
Střední škola polytechnická, Jílová 164/36g, Brno
Cena 3.900 Kč/os. vč. DPH. Vstupné zahrnuje občerstvení včetně společného oběda, studijní
materiály a osvědčení o absolvování kurzu.
Lektoři: Ing. Vladimír Bureš – Veřejná informační služba, s. r. o., Mgr. Jiří Plzák – Jídelny.cz, s .r. o.
Ing. Pavel Ludvík – Jídelny.cz, s. r. o
Na
kurz
je
nutno
se
přihlásit
elektronickou
formou
na
www.jidelny.cz.
https://www.jidelny.cz/public/2018-20-09_pozvanka_kurz-nove-vedouci_leden-2019.pdf

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.
STRÁNSKÝ, Jaroslav; HEPPNEROVÁ, Denisa; SMEJKAL, Michal. Zákoník práce ve školské praxi. 3. vyd.
Třinec: RESK, spol. s r. o., 2018, s. 312.
8
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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

Seminář Dieta ve školní jídelně: jak to chodí v praxi?
Dne 29. listopadu 2018 se uskutečnil seminář Dieta ve školní jídelně: jak to chodí v praxi?, pořádaný
OŠMT MMB ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU Brno. Semináře se zúčastnili ředitelé a vedoucí
školních jídelen, kteří již dietní stravování ve svých provozovnách připravují, ale také vedoucí
školních jídelen, kteří teprve uvažují o zapojení do tohoto projektu. Zájem o dietní stravování byl i ze
strany přítomných rodičů.
Pan Mgr. Martin Krobot, asistent Ústavu ochrany a podpory zdraví z Lékařské fakulty MU Brno, na
úvod semináře shrnul veškeré legislativní požadavky k dietnímu stravování ve školních jídelnách. Pro
nové zájemce upřesnil, jak probíhá spolupráce s nutričními terapeuty, které v rámci spolupráce
bezplatně poskytuje Lékařská fakulta MU Brno v rámci praxe studentů oboru Nutriční specialista.
Paní Mgr. Jana Spáčilová ve svém příspěvku přednesla problematiku jednotlivých diet s užitečnými
radami ohledně surovin, které jsou pro jednotlivé omezení vhodné. Nechyběly ani praktické rady
k sestavení jídelního lístku.
Součástí semináře byla také praktická ukázka pokrmů, vhodná pro bezlepkovou dietu, kterou
připravila Školní jídelna Nádvorní, pod vedením paní ředitelky Bc. Libuše Šílové. Ta se na semináři
podělila s přítomnými nejen o receptury připravených pokrmů, ale i o dlouhodobé zkušenosti
s přípravou dietního stravování.
Také paní Mgr. Ivana Kleinová, vedoucí školní jídelny Brno Labská, pohovořila o spolupráci se
studenty Lékařské fakulty MU Brno. Na závěr vystoupila studentka této lékařské fakulty, Bc. Eliška
Lagová, která se podělila o cenné zkušenosti, které mohla praxí nutričního terapeuta ve školní jídelně
získat.
Seminář umožnil setkání odborníků v oblasti dietního stravování, kteří mohli své zkušenosti a rady
předat těm, kteří by dietní stravování také chtěli ve školní jídelně připravovat. Cílem projektu je
umožnit dětem, pro které je nezbytné dietní stravování k úpravě jejich zdravotního stavu, aby se
mohly stravovat v kolektivu spolužáků a ulehčit tak často náročnou situaci rodinám těchto dětí.
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Aktuální informace:
V rámci klíčové aktivity Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání proběhne v měsíci lednu
2019 další dotazníkové šetření k potřebám zapojených škol v oblasti inkluzivního vzdělávání.
Dotazníky budou školám rozeslány z úrovně pozice Koordinátora inkluze pro obec. O výsledcích
šetření budou mj. informováni zástupci zřizovatelů a vedení Pracovní skupiny Vzdělávání KPSVL.

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244, Rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
V rámci projektu připravilo OŠMT cyklus seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků.
Úskalí vstupu dítěte do povinného základního vzdělávání
26. února 2019 od 16:00 do 19:00 – PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)
Talentované a nadané děti v první třídě
28. února 2019 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)
Školní zralost dítěte
7. března 2019 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)
Prevence školní neúspěšnosti, připravenost dětí na 1. třídu
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 2, školící
místnost Podkova
Registrace probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz v sekci host
Předání informací rodičům:

vyvěšení letáčku na nástěnce při vstupu do MŠ
vložení letáčku do skříněk v šatně

Anotace jednotlivých seminářů naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
P L AN E T Á RI U M M O RAVA
Planetárium Morava pro vás připravilo nový film Červená Karkulka – babiččin dalekohled.
V návaznosti na klasickou pohádku o Červené Karkulce byl vytvořen kreslený didaktický příběh, ve
kterém si děti mohou zopakovat osvojené znalosti a dále si je rozšířit na základě nových atraktivních
forem vyučování v raném dětském vzdělávání. V rámci příběhu o Červené Karkulce se děti seznámí
s těmito pojmy: roční období, světové strany, souhvězdí, Polárka, počasí, dopravní prostředky,
klasická řemesla, zvířata. Budou cestovat v čase do období dinosaurů, doby kamenné, železné
a starověkého Egypta. Nakonec se vydají s Červenou Karkulkou po Sluneční soustavě.
Pro děti v MŠ a žáky první a druhé třídy ZŠ, délka 33 minut.
V lednu 2019 uvedeme dva nové filmy pro ZŠ prvního a druhého stupně.
Více informací na http://planetarium-morava.cz/ nebo na čísle: 704 798 853
Přejeme všem svým příznivcům příjemné prožití vánočních svátků a těšíme se na další spolupráci
v novém roce 2019 pod hvězdami naší kopule PLANETÁRIA MORAVA!

VESELÁ DI VA D EL NÍ S PO L EČ NO ST A KLU B L EITN ER KA
Veselá divadelní společnost připravila ve spolupráci s Klubem Leitnerka:
Perutinka
scénické provedení lyrické prózy pro děti francouzského básníka Paula Eluarda. Jedná se
o jednoduchý poučný příběh pro mladší děti od pěti let.
Láska, poezie, hudba
Hudebně-literární pásmo včetně Eluardovy Perutinky je vhodné pro žáky II. stupně ZŠ, mohlo by
jemnou formou u nich vzbudit aktivnější vztah ke studiu cizího jazyka. Jeho zpěvnost ve spojení
s hudbou a českým překladem je toho zárukou.
Pásmo Láska, poezie, hudba uvádí Veselá divadelní společnost o. p. s.
26.1. 2019 v 19.30 hod. v Klubu Leitnerka, Leitnerova 2 v Brně
29.1. 2019 v 10.00 hod. v Klubu Leitnerka, Leitnerova 2 v Brně
20.2. 2019 v 19.30 hod. v Klubu Leitnerka, Leitnerova 2 v Brně
20.3. 2019 v 10.00 hod. v Klubu Leitnerka, Leitnerova 2 v Brně.
více informací na www.veseledivadlo.cz

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
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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.

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.
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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
1. 1. 2019
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. 2018 – 3. 3. 2019

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
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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
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.
12. 1. 2019 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.

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,
PO 7. 1. 2019 od 17.00 hod., sál OKV: Izraelští výtvarníci z Čech a Moravy
S osudy a díly některých židovských výtvarníků seznámí posluchače historička umění a religionistka
Eva Janáčová. Vstupné 30 Kč.
ÚT 8. 1. 2019 od 17.00 hod., sál OKV: Ze života Židů I: Židovský život
O židovských zvycích a obyčejích promluví správce pražského Nového židovského hřbitova Chaim
Kočí. Jedná se o úvodní přednášku cyklu Ze života Židů. Vstupné 30 Kč.
PO 14. 1. 2019 od 17.00 hod,, sál OKV: Uherská neologie a moravští rabíni
Rabínský neologismus v Uhrách představí Jiří Arje Klimeš. Vstupné 30 Kč.
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ST 16. 1. 2019 od 17.00 hod., sál OKV: Židovští uprchlíci na Moravě v době 1. světové války
Přednáška historičky a kurátorky Muzea Vysočiny Aleny Jindrové o uprchlických táborech, životě
uprchlíků a politických opatřeních rakouské vlády. Vstupné 30 Kč.
NE 20. 1. 2019 od 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nedělní dílna pro rodiče s dětmi –
Medvídek Dubi přestavuje prvního židovského krále. Vstupné 30 Kč.
PO 28. 1. 2019 od 17.00 hod., sál OKV. Vernisáž výstavy Rekviem za Vlněnu
Textilní továrna Vlněna, spojená s rodem Löw-Beerů, od devatenáctého století až do arizace
provozovaná rodinou Stiassny a ve dvacátých a třicátých letech přestavěná Ernstem Wiesnerem, byla
jedním z nejstarších a nejrozsáhlejších komplexů na zpracování vlny v Brně. V posledních letech se
památkáři snažili o zapsání Vlněny mezi památkově chráněné objekty, ale neuspěli a v květnu
2016 byla zahájena demolice areálu. V současnosti zde vzniká kancelářské a obchodní centrum.
Fotografie Martiny Janošové ukazují usilovné a zároveň poetické mapování postupného zániku
tohoto výjimečného místa. Vstup volný

SOUTĚŽE
D O P R AV NÍ S O UT Ě Ž M L A D Ý C H CY K L I S T Ů M Ě S TA B R N A
Tato soutěž se uskuteční dne 14. 5. 2019 na dopravním hřišti v Brně-Řečkovicích při ZŠ Horácké
náměstí 13. Soutěž je určena především žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10-16letým:
1. kategorie – věk 10 – 12 let,
2. kategorie – věk 12 – 16 let.
Každoročně se soutěže účastní okolo 10 brněnských základních škol.
Cílem soutěže není „vysoutěžit“ nejlepší družstvo pro krajské kolo (v Brně dne 28. 5. 2019 v ADVV
MP Brno, Bauerova 7), ale samotnou přípravou zasáhnout dopravní problematikou co nejširší okruh
dětí. Pro přípravu prosím využijte i specializovaná pracoviště, kde probíhá výuka dopravní výchovy –
Městská policie Brno (ADVV MP Brno, Bauerova 7 – www.dopravnihristebrno.cz), NS Spektrum
(Dopravní hřiště při ZŠ Pastviny 70 – www.nsspektrum.cz ), AMAVET (dopravní hřiště pro žáky 2.–
9. tř. při ZŠ Horácké náměstí 13, výuka teorie na učebnách na Cacovické 6, Brno-Husovice –
www.amavet.org ).
Kontakt:
Centrum AMAVET – Junior Brno, Cacovická 6, 614 00, Brno-Husovice
Tel.: 541 210 160, Mob.: 608 432 404
E-mail: cizek@amavet.org, Internet: www.amavet.org
V elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje naleznete letáček k této soutěži.

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
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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

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace, střed města, výborné spojení MHD, hledá:
 provozní na plný úvazek, nástup možný ihned
 provozní na úvazek 0,75, nástup v únoru.
Informace na telefonním čísle 777 145 411, nebo e-mail msuvoz@msuvoz.cz
Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace
hledá : provozní na zkrácený úvazek – zástup za PN, nástup leden 2019.
Zájemci se mohou hlásit na e-mail: ms.cernopolni3a@centrum.cz nebo na tel. č. 545 576 627
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
přijme do školní jídelny na plný úvazek vyučenou nebo zaučenou kuchařku – kuchaře, nástup od
1. února 2019. Praxe ve školním stravování vítána.
Bližší informace v kanceláři školy na tel. č. 541 237 285

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ, věk 60 let, s dlouholetou praxí hledá místo učitelky v MŠ, i na delší zástup.
Kontakt:
tel. 731 763 730
Hledám práci jako pomocná síla do kuchyně, i na zkrácený pracovní úvazek. Kvůli spoji nejlépe ve
středu města, pracovní doba od 7,00 hod.
S prací v kuchyni mám zkušenosti.
Kontakt:
tel. 606 543 656
Vyučená kuchařka hledá práci v menší školní jídelně.
Kontakt:

tel. 607 560 060

P O DĚ KO V Á NÍ RO D I ČO V S K É V E ŘE JN O S T I
Rodiče Šeligovi děkují kolektivu MŠ Soukenická 8 Brno pod vedením paní ředitelky Mgr. Dany
Vojtkové za výbornou péči o jejich dceru i ostatní děti a za množství aktivit, které pro rodiče s dětmi
připravují.
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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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