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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Vyhlášky ke školskému zákonu
MŠMT zveřejňuje platné vyhlášky ke školskému zákonu:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu?lang=1&ref=m&source=email

Výzva na poskytnutí dotace RP Excelence základních škol 2019
MŠMT schválilo dne 16. ledna 2019 „Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence
základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018–2019“.
Program navazuje na předchozí ročník tzv. Excelence ZŠ 2018 a je zaměřen na podporu pedagogů
pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky základních škol (a jim
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích
uvedených ve Věstníku MŠMT. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků
a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec
školních vzdělávacích programů.
Bližší informace: Výzva Excelence ZŠ 2019.docx
Odkaz.
http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-na-poskytnuti-dotace-z-rp-excelence-zakladnichskol?lang=1&ref=m&source=email

Principy normativního rozpisu rozpočtu přím ých výdajů RgŠ
územních správních celků na rok 2019 v úrovni MŠMT – KÚ
Dokument čj. MSMT-41631/2018 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů
krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2019 v úrovni MŠMT – KÚ.
Materiál čj. MSMT-41631/2018 obsahuje principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského
a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2019 v úrovni MŠMT – KÚ. Tento postup vychází
z ustanovení § 161 odst. 1, 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ze schváleného státního
rozpočtu kapitoly 333 pro rok 2019. Materiál věnuje zejména pozornost detailnímu postupu při
stanovení výše republikových normativů pro rok 2019.
Rozpis_rozpoctu_RgS_USC_2019.pdf
Prilohy_rozpisu_2019.xlsm
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativnihorozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3?lang=1&ref=m&source=email
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Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných
územními samosprávnými celky na rok 2019
Stanovení výše republikových normativů 2019 vychází z materiálu čj. MSMT-41631/2018 „ Principy
normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 “.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2019 tyto republikové normativy:
Věková
kategorie

NIV
celkem
Kč/žáka

MP celkem
vč. odvodů
Kč/žáka

MPP celkem MPN celkem
vč. odvodů vč. odvodů
Kč/žáka
Kč/žáka

ONIV
celkem
Kč/žáka

Zam.
z./1000ž

3 – 5 let
58 191
57 650
44 763
12 887
541
126,488
6 – 14 let 74 069
72 933
60 862
12 071
1 136
127,848
15 – 18 let 86 461
85 344
69 182
16 162
1 117
144,227
19 – 21 let 73 986
73 286
61 064
12 222
700
127,613
KZÚV
352 778
350 278
257 964
92 314
2 500
693,459
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/republikove-normativyskol-a-skolskych-zarizeni-zrizovanych-10?lang=1&ref=m&source=email

Výběrové řízení na dvojjazyčná studia do Německa a do Francie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informuje o blížící se uzávěrce podání přihlášek do
výběrového řízení ke studiu v českých sekcích lyceí v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku
2019/2020. Dokumentace uchazečů musí být doručena na adresu MŠMT (Odbor mezinárodních
vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) do 15. 2. 2019.
MŠMT také vyhlásilo výběrové řízení do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného víceletého
studia realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky se zasílají na adresu
Gymnázia Děčín (Komenského nám. 4, 405 02 Děčín) do 28. 2. 2019.
Veškeré informace k výše uvedeným nabídkám jsou zveřejněny na webových stránkách Akademické
informační agentury (AIA): https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendiaMSMT/.
Kontakt:
Mgr. Pavel Rybář, odborný referent, Akademická informační agentura (AIA)
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů, Tel.: (+420) 221 850 505
E-mail: pavel.rybar@dzs.cz
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve šk. roce
2017/2018 – Výroční zpráva ČŠI
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu
za školní rok 2017/2018, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy
v České republice. Ve formátu pdf ke stažení zde.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/KVALITA-A-EFEKTIVITA-VZDELAVANI-A-VZDELAVACIS-(2)

Povinný obsah vzdělávání a jeho vlivy
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2017/2018 reflektuje kvalitu vzdělávání
z nejrůznějších úhlů pohledu, mezi něž patří také vzdělávací výsledky, kterých žáci dosahují,
a faktory, kterými jsou tyto výsledky ovlivněny. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv
na celkový průběh vzdělávání i na výsledky žáků, je nastavení povinného obsahu vzdělávání
prostřednictvím příslušných rámcových vzdělávacích programů (dále i „RVP“).
Více informací:
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Soucasne-nastaveni-RVP-zhorsuje-kvalitu-vzdelavani

Informační bulletin České školní inspekce
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.
Uvnitř vydání naleznete např.:
 Mobilní telefony ve školách
 Přijímání žáků ke střednímu vzdělávání a cut-off score
 Rozvoj čtenářských dovedností – nový vzdělávací program pro učitele
Ve formátu pdf ke stažení zde.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-prosinec

Tematická zpráva – Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ
ve šk. roce 2017/2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která podrobně analyzuje podmínky a průběh
rozvoje matematické gramotnosti v základních a středních školách a dosaženou úroveň matematické
gramotnosti u žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol ve školním roce 2017/2018.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-matematicke-gramotnosti-na
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PIRLS 2016 – publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské
gramotnosti
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PIRLS
2016. Testové úlohy uvolněné ze šetření PIRLS jsou v publikaci představeny v širším kontextu
podmínek výuky a možností rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v České republice. Publikace je
určena především učitelům základních škol, kteří rozvíjejí čtenářské dovednosti žáků jak v hodinách
českého jazyka, tak při výuce dalších vzdělávacích oborů, a odborníkům, kteří se zabývají čtenářskou
gramotností.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/PIRLS-2016-publikace-s-uvolnenymi-ulohami-ze-ctena
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Veletrh základních škol 2019
proběhne 7. a 8. února 2019 v tradičních prostorách Střediska volného času Lužánky, na Lidické ulici
v Brně.
Zástupci brněnských základních škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi
zde budou přítomni ve čtvrtek i v pátek od 14.00 do 18.00 hodin.
Slavnostní zahájení se uskuteční 7. února ve 13.30 hodin.

Nové právní předpisy týkající se školství uveřejněné ve Sbírce
zákonů
Ve Sbírce zákonů byla uveřejněna vyhláška č. 300/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb.,
o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
 Účinnost vyhlášky: 1. ledna 2019
 Vyhláška stanovuje nově vzory tiskopisů vysvědčení o získání stupně základního vzdělání
a základů vzdělání
 Do 31. října 2020 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Mgr. Michal Smejkal
Závislá práce může být konána vedle pracovního poměru 1 rovněž i ve vztahu založeném jednou
z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dle zákoníku práce 2 těmito dohodami jsou
dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti a jejich speciální úprava je zakotvena
v ustanoveních § 74 až § 77 zákoníku práce.
Obecně platí, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním
poměru.3 Znamená to tedy, že pracovní vztahy by měly mít doplňkový charakter. Vztahy založené
těmito dohodami bývají řazeny mezi tzv. prekérní pracovněprávní vztahy, a to proto, že v nich
zaměstnanec požívá nižší míru ochrany. Zákoník práce totiž v ustanovení § 77 odst. 2 vyjmenovává
oblasti právní úpravy pro výkon práce v pracovním poměru, které se na práci konanou na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nepoužijí. Jedná se o:
 převedení na jinou práci a přeložení,
 dočasné přidělení,
 odstupné,
 pracovní dobu a dobu odpočinku4,
 překážky v práci na straně zaměstnance5,
Pracovní poměr může být založen buď pracovní smlouvou, nebo jmenováním.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
3
Viz § 74 odst. 1 zákoníku práce.
4
Výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
5
Vyjma dočasné pracovní neschopnosti, karantény, dlouhodobého ošetřovného, ošetřování člena rodiny,
mateřské dovolené a rodičovské dovolené (srov. úpravu v § 191 až § 198 a § 206 zákoníku práce).
1
2
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 dovolenou,
 skončení pracovního poměru,
 odměňování6,
 cestovní náhrady7.
Je-li obecná úprava zákonem vyloučena, neznamená to ovšem, že by si strany v rámci smluvní
volnosti, která se v rámci vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
uplatní v širší míře než v rámci pracovního poměru, nemohly uplatnění některých jejich částí sjednat.
Smluvní strany si tak mohou sjednat například způsoby rozvázaní těchto vztahů 8 , kratší či delší
výpovědní dobu, nárok na odstupné či dovolenou, atd.
Nelze ovšem zapomínat na to, že i v rámci těchto vztahů se bez výjimky uplatní pravidla všechna
ostatní pravidla, tedy například všechny zásady pracovněprávních vztahů včetně zásady rovného
zacházení a zákazu diskriminace, právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla pro
náhradu škody, atp.9
V dalších příspěvcích se zaměříme na jednotlivé dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Mateřinka Brno 2019
19. ročník nesoutěžní přehlídky Mateřinka Brno 2019 proběhne ve středu 6. března 2019 v KC
Semilasso, Palackého třída 126, Brno-Královo Pole. Akce začíná v 15.30 hod.
Součástí této přehlídky bude jako každoročně i výstava výtvarných prací dětí z mateřských škol.

Seznam školských poradenských zařízení v Jihomoravském kraji
OŠMT MMB upozorňuje, že na webu www.jmskoly.cz je zveřejněn Seznam školských poradenských
zařízení v Jihomoravském kraji (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
zařazená do rejstříku škol a školských zařízení) – stav k 30. 9. 2018. Seznam naleznete zde:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/seznam-skolskychporadenskych-zarizeni-v-jihomoravskem-kraji-aktualizace

S výjimkou minimální mzdy, jež se uplatní. Od 1. 1. 2019 činí minimální mzda pro stanovenou týdenní
pracovní dobu 40 hodin 13 350 Kč za měsíc nebo 79,80 Kč za hodinu.
7
Dle § 155 zákoníku práce lze sjednat právo zaměstnance na poskytnutí cestovních náhrad. V takovém případě
musí ale být sjednáno i místo pravidelného pracoviště zaměstnance.
8
Dispozitivní pravidla pro případ, že žádný způsob skončení těchto vztahů není sjednán, nabízí ustanovení § 77
odst. 4 zákoníku práce.
9
Srov. GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova
univerzita, 2015, s. 662 a s. 664.
6
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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 aktivit kariérového poradenství a spolupráce s dalšími subjekty se ve dnech 20. 11., 21. 11.
a 27. 11. 2018 na ZŠ a MŠ Merhautova konalo v pořadí již třetí kolo metodických setkání asistentů
ŠPP. Setkání se zúčastnilo více než 35 zástupců základních škol ve městě Brně. Hlavním cílem byla
výměna zkušeností a inspirací pro další práci, náměty na aktivity vhodné pro žáky, veletrh SŠ a úskalí
komunikace s rodiči a spolupracujícími organizacemi.
V rámci projektových aktivit zaměřených na rozvoj aktivního občanství a rozvoje sociálních
kompetencí žáků připravil odborný tým semináře pro vedoucí kroužků a žákovských parlamentů
zaměřených na metodickou podporu a sdílení dobré praxe. Semináře budou probíhat dle časových
možností účastníků v termínech 27. 2., 1. 3., 6. 3. 2019.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace na semináře probíhá na webu http://kvalitnizs5.brno.cz/index.php

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 30. ledna 2019 uskutečnilo 11. setkání platfomy na podporu
spolupráce rodin, mateřských škol, zástupců sociálních a zdravotních služeb, OS POD, nestátních
neziskových organizací v rámci komplexního přístupu k dítěti. Setkání bylo věnováno
psychologii dítěte předškolního věku, sociálnímu vývoji dítěte, častým psychickým potížím
tohoto věku a jak s nimi pracovat. Lektorkou byla dětská psycholožka Mgr. Lucie Kotková.
V rámci projektu dále OŠMT pořádá dne 7. 2. 2019 interaktivní workshop pro mateřské školy
k využití stavebnice Magformers, kterou školy z projektu získaly. Lektory budou pracovníci
společnosti Didamag, kteří školám představí možnosti práce se stavebnicí.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace na semináře probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz.
V rámci projektu připravilo OŠMT cyklus seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků na téma
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
Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.
 Charakteristika nadaných dětí.
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Možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě.
Spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných.
Formy podpory nadaných dětí a žáků – stimulace a vzdělávání, jaká podpora plyne pro nadané ze
současných právních norem.
Aktivity pro nadané děti.

28. února 2019 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)
Školní zralost dítěte
Cílem semináře je seznamit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před
zahájením školní docházky a při zápisu do školy.
 Informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná.
 Jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje.
 Úspěšné zahájení školní docházky.
7. března 2019 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)
Prevence školní neúspěšnosti, připravenost dětí na 1. třídu
Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.
 Schopnosti předškoláka před nástupem do školy.
 Náprava nedostatků v rozvoji dítěte.
 Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky.
 Sociální a pracovní integrace.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace na semináře probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz v sekci host.

10

RŮZNÉ
VZDĚLÁVANÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
S E V HL Í D KA A Z O O BR N O
12. 2. 2019 – Černá hodinka
V 15.00 – 18.00 hodin na Hlídce. Program: černá hodinka s pohádkou, rukodělné dílny – korálkování,
výroba svíček, výroba voňavých mýdel a tvoření pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
13. 2. 2019 – Prázdniny v Zoo Brno a v planetáriu Brno
V 8.00 – 17.00 hodin – příměstský tábor. Program: dopoledne u zvířat v zoo, odpoledne 3D pohádka
v planetáriu, soutěže, hry a drobné tvoření na Hlídce. V ceně 400 Kč je doprava autobusem po Brně,
vstupné do planetária, oběd v zoo, materiál, odměny, pojištění, pedagogický a zdravotní dohled.
Vhodné pro děti od 6 let. Na akci je nutné se předem přihlásit na musilova@zoobrno.cz. Kapacita je
omezená.
14. 2. 2019 – Herní den
V 10.00 – 15.00 hodin na Hlídce. Program: výroba hraček z přírodních materiálů, hraní deskových
her, výroba čokoládových košíčků z fairtradové čokolády. Vstupné 30 Kč.
15. 2. 2019 – Masopust
V 10.00 – 14.00 hodin na Hlídce. Ať žijí staré tradice, přijďte si prožít Masopust.
Program:
10.00 – 11.00 hodin výroba masopustních ozdob a hudebních nástrojků
11.00 – 12.00 hodin: masopustní karneval s divadlem Kejkle
12.00 – 13.00 hodin: výroba masek
13.00 – 14.00 hodin: zábavný program s tancem a pochováváním basy
Vstupné na akci 60 Kč.
Zlatý list
SEV Hlídka a Zoo Brno budou letos poprvé hostiteli základního kola přírodovědné a ekologické
soutěže s mnohaletou tradicí Zlatý list. Do základního kola v opravdu atraktivním prostředí se mohou
přihlásit školní i jiné kolektivy. Soutěžní družstva v kategoriích nejmladší, mladší a starší školní děti
budou šestičlenná. Nejlepší týmy v kategoriích postupují do návazného krajského kola v Hodoníně.
A termín soutěže – 3. 5. 2019.
Maškarní bál v Zoo Brno 2. 3. 2019
Sobotní odpoledne v zoologické zahradě bude patřit nápaditým maskám a pořádné zábavě. Tradiční
maškarní bál s Brněnskými písničkovými tetinami, Matyldou a Klotyldou, proběhne od 14.00 hod.
v přednáškovém sále správní budovy zoo. Platí se pouze vstupné do zoologické zahrady. Děti mohou
přijít ve zvířecích maskách. Program je vhodný i pro menší děti, přihlašování předem není nutné. Více
informací najdete na: HTTPS://WWW.ZOOBRNO.CZ/PRO-NAVSTEVNIKY/AKCE-V-ZOO-BRNO.
Výukové programy v Zoo Brno
Všechny žáky a jejich učitele srdečně zveme do Zoo Brno na výukové programy. V rámci přírodovědy
nebo biologie u nás můžete absolvovat program z naší široké nabídky. Každý program je koncipován
do dvou částí, celková délka většinou představuje dvě hodiny. První část probíhá ve výukovém sále ve
správní budově zoo. Výuku v sále zpestřujeme ukázkou živého zvířete nebo přírodnin. Druhou část
programu žáci absolvují v areálu zoo, s průvodcem pozorují vybrané druhy zvířat, které se vztahují
k probíranému tématu. Kromě výukových programů nabízíme školním kolektivům také exkurze
s průvodcem, které jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Podrobnější informace a nabídku
výukových programů najdete na: HTTPS://WWW.ZOOBRNO.CZ/PRO-DETI-A-SKOLY/VYUKOVE-PROGRAMYA-EXKURZE.
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Letní příměstské tábory v SEV Hlídka a Zoo Brno
Od března bude spuštěné elektronické přihlašování na letní příměstské tábory. Pokud máte o tábory
zájem, sledujte webové stránky organizace.

P ŘÍ M Ě S T S KÉ A P O BY TO V É T Á BO RY S V Č L UŽ Á NKY
Příměstské tábory:
Přejete si, aby měly děti pestrý program během dne, ale večer je chcete mít doma? Ideální jsou
Příměstské tábory o pololetních a jarních prázdninách, které si připravila většina z 10 lužáneckých
pracovišť v Brně a okolí. Můžete si tak vybrat podle aktivit i místa, které máte nejblíže. Tábory jsou
sportovní, tvořivé, poznávací, zážitkové a turistické.
Pobytové tábory:
Prázdniny v únoru? Budeme poznávat zimní krajinu! Připravte lyže, snowboardy a batohy, děti si
s Lužánkami užijí hory zábavy na zimních pobytových táborech.
9. – 16. 2. 2019
Fantastická zvířata v Buchlovicích (Louka) Buchlovice
10. – 16. 2. 2019
Jaráky na horách (Lidická) Filipovice, Bělá pod Pradědem
Pojďte si s námi hrát, poznávat a jako bonus i zvelebovat Brno
Ať už si vyberete prázdniny na horách, nebo zůstanete v Brně, nezapomeňte si vyzkoušet lužáneckou
mobilní aplikaci LApka! Zavede vás na zajímavá brněnská zákoutí a díky třem úrovním si hru užije
celá rodina. Více najdete na luzanky.cz/70-sezona, aplikace je ke stažení na lapka.luzanky.cz.

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.
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

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, tel. 542 123 611, pokladna 542 123 677, e-mail:
muzeum.brno@spilberk.cz, www.spilberk.cz
Hrad a pevnost Špilberk
Kasematy: otevírací doba ÚT – NE 9.00 – 17.00 hod. (poslední vstup v 16.30 hod.)
Objednávky prohlídek: 542 123 614, kasematy@spilberk.cz
Stálé expozice: Špilberk od hradu k pevnosti, Špilberk – Žalář národů, Brno na Špilberku, Od
renesance po modernu, Od moderny po současnost, O nové Brno, VULKANALIA, Dětská dílna
Otevírací doba: 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/
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Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…

3. 5. 2018 – 3. 3. 2019
Výstava prodloužena!
ÚT – NE od 9.00 do 17.00 hod.

Otevírací doba:

Jarní prázdniny na Špilberku
Nejen pro tatínky a syny.
Nevíte, co o jarních prázdninách? Baví vás historie? Přijďte na Špilberk! Připravili jsme pro vás
speciální komentované prohlídky k výstavě „ROK 1918 – Co nám válka dala a vzala….“
Dozvíte se zajímavosti o zbraních a uniformách, ale také o nových vynálezech. O tom, jak válka
ovlivnila životy vojáků a jejich rodin. Přiblížíme si dramatické dny roku 1918 v Brně a popovídáme si
i o tom, co bylo po tom. 12. 2. 2019 v 10:00 h., 14. 2. 2019 v 14:00 h.
Kapacita programů omezena. Doporučujeme rezervaci na: hancak@spilberk.cz, tel.: 542 123 618.
Jarní prázdniny na Špilberku s rytířem a tajemnou dámou
Interaktivní hra a kreativní dílna pro děti od 6 do 12 let, s rodiči nebo bez. Vydejte se do středověkého
Brna v kresleném příběhu s kocouřím průvodcem. Na hravé stezce odhalte tajemství legendy rodu
Lucemburků! 13. 2. 2019 10:00 – 12:00 h., 14:00 – 16:00 h.
Kapacita programů omezena. Nutná je rezervace na: svatkova@spilberk.cz, surlakova@spilberk.cz

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 o jarních prázdninách 11. – 17. 2. 2019: PO – NE 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/
Pohádkové prázdniny
Přijďte s dětmi prožít příjemné chvíle mezi historickými hračkami, zazpívat si, poslechnout si pohádku
nebo zajímavé vyprávění a vyrobit si jednoduchou hračku. 11. 2. 2019 a 13. 2. 2019 vždy od 14:00 h.
Pro děti od 6 let
Výtvarné dílny
Technikou quillingu si vytvoříme přání ke sv. Valentinu. 12. 2. 2019 a 14. 2. 2019 vždy od 14:00 h.
Po děti a dospělé od 12 let. Kapacita programů omezena.
Doporučujeme rezervaci na: picmausova@spilberk.cz; tel.: 542 123 618, 542 214 946.

Vila Tugenhat, Černopolní 45, 613 00 Brno, tel. 515 511 015/17, 731 616 899
e-mail: info@tugenhat.eu, www.tugenhat.eu
Pozor, v únoru platí zimní otevírací doba ST – NE od 9.00 do 17.00 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.

SOUTĚŽE
B A BY L O N ANE B R O Z UM Í M E ( S I ) ?
V letošním roce zveme vaše žáky k účasti v již 6. ročníku této soutěže ve čtenářské gramotnosti.
Školní kolo proběhne na vašich školách v termínu od 18. 2. do 22. 2. 2019, městské kolo se uskuteční
ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 13.00 hod. na Tyršově ZŠ, Kuldova 38. Do městského kola je nutno
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účastníky přihlásit do pondělí 11. 3. 2019. Informace k přihlašování žáků do soutěže spolu se zadáním
obou kategorií naleznete v elektronické příloze tohoto zpravodaje.
Čtenářské klání proběhne ve dvou kategoriích, a to v první kategorii určené pro 5. ročník
a ve druhé kategorii určené společně pro 6. a 7. ročník.
Soutěž opět získala záštitu 1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka.
Těšíme se na účast vašich žáků v městském kole.
Kontakt: Mgr. Michaela Jedličková, organizátor soutěže, mjedlickova@zskuldova.cz, 545 425 063

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

ŠKOLENÍ A KURZY
Č E S KÁ KL A S I KA V M O DE RNÍ M P O D Á NÍ
Seminář pořádaný Krajským centrem sdílené dobré praxe ve spolupráci se Školní jídelnou Svornost.
Seminář je vhodný pro dvoučlenné týmy ve složení vedoucí školní jídelny a paní kuchařka. Součástí
semináře bude praktické vaření a přednášky na téma:
 Nezdravá česká kuchyně? Není to jen mýtus?
Mgr. Košťálová Alexandra
 Nutriční doporučení pro školní jídelny
Ing. Blahová Marcela
 Sanitace – obecné zásady.
MVDr. Hadámková Marcela
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 Dietní stravování ve školní jídelně.
Mgr. Spáčilová Jana
Termín konání:
12. 2. 2019 v 8:30 hod.
Cena za osobu:
750 Kč
Více informací a přihlášky najdete na stránkách Asociace školních jídelen https://asjcr.cz/.

H Y G I E NI C KÉ M I NI M UM
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:
11. 3. 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/

P ŘÍ P RAVA T E P L Ý C H P O K RM Ů
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 – 16.00 (NE) odborný výcvik
06. – 07. 4. 2019
8.00 – 16.00 (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, Radomíra Adámková

S M Y S L UP L N É P O M ŮC K Y I
Akreditace MŠMT - č.j.: MSMT- 13579/2018-1-524
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ II)
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ II)
Seminář je zaměřen na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ souvisejících
s individualizací ve vzdělávání, a to jak u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tak u dětí
intaktních. Jeho cílem je přiblížit možnosti výroby a využití pomůcek určených k rozvoji jednotlivých
schopností a dovedností dětí. Kurz je založen na praktických ukázkách pomůcek využívaných
a vyrobených v MŠ Milosrdných bratří. Čas je věnován také námětům na dotvoření již existující
pomůcky či hračky tak, aby (v případě chyby v pomůcce) bylo její užívání pro děti smysluplné
a pomůcka po přetvoření respektovala princip montessori pedagogiky či strukturovaného učení.
Termín konání:
27. 4. 2019
9:00 – 17:00 h
Cena:
990 Kč
Časová dotace kurzu je 8 hodin.
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Místo:
Mateřská škola Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
Lektoři:
Mgr. Tereza Procházková a Mgr. Lucie Krejčířová
Bližší informace a přihlášení na www.milosrdni.cz nebo na e mailu vzdelavani@milosrdni.cz

Ú R AZ Y A P RV NÍ P O M O C D Ě T E M
Interaktivní kurz první pomoci dětem je vhodný pro pedagogické pracovníky, pracovníky různých
prorodinných zařízení, lektory kroužků pro děti, rodiče, chůvy a všechny, kdo zodpovídají a mají
v péči děti.
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.
Úterý 19. 3. 2019 15 – 20.30 hod
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Po domluvě proškolíme zaměstnance přímo na pracovišti, případně upravíme pro potřeby daného
pracoviště. Cena 650 Kč
http://www.crsp.cz/index.php/poradame/kurzy-a-vzdelavani/kurz-urazy-a-prvni-pomoc-detem/

C E NT RU M T V O ŘI V O S T I , Z . S .
Centrum tvořivosti, sdružení s dlouholetou tradicí nabízí kurzy pro pedagogické pracovníky. 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. Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Všechny akce se konají na Kudelové 8 v Brně.
Kreativní nápadník
1. 3. 2019 – JARO, VELIKONOCE
5. 4. 2019 – LÉTO, DEN MATEK
(vždy pátek 15 – 19 h nebo dle domluvy)
Cena:
500 Kč za jeden seminář
Proutěný víkend
11. – 13. 10. 2019
Základy pletení z pedigu, barvení pedigu – misky, podnosy, ošatky, oplétání sklenic, pletení na pevné
dno…vhodné pro začátečníky i pokročilé. Cena: 1.050 Kč
Textilní hrátky
17.– 19. 5. 2019 (víkendový kurz)
Hodinová dotace: 15 vyučovacích hodin
Cena: 1350 Kč (v ceně: kurzovné, materiál, hotové výrobky, osvědčení )
Keramická dílnička
Termín dle osobní domluvy (soboty 9:00 – 13:00) Kurz je určen pro všechny pedagogické nadšence,
hlavně úplné začátečníky!
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin. Cena: 950 Kč
Lektoři těchto kurzů:
Ivana Smutná, Ota Kolář
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz

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,
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ÚT 5. 2. 2019 od 17.00 hod. v sále OVK:
Židovka, promítání dokumentárního filmu a diskuse
s tvůrci, vstupné 30 Kč
PO 18. 2. 2019 od 17.00 hod. v sále OVK:
Biblické příběhy a psychologie, přednáška Terezie
Dubinové, vstupné 30 Kč
ÚT 19. 2. 2019 od 17.00 hod. v sále OVK:
Ze života Židů II: Tradiční ošacení, přednáška
správce pražského Nového židovského hřbitova Chaima Kočího, vstupné 30 Kč
NE 24. 2. 2019 v 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Medvídek Dubi před třímetrovým
obrem, vstupné 30 Kč
PO 25. 2. 2019 od 17.00 hod. v sále OVK:
Smích skrze slzy I: Válečná léta a Klavírní trio emoll op. 67, přednáška muzikologa a hudebního kritika Jana Špačka, vstupné 30 Kč.
ČT 28. 2. 2019 od 17.00 hod. v sále OVK:
Domy věčnosti X: Boskovice a Lomnice u Tišnova,
přednáška publicistky a fotografky Heleny Bretfeldové, vstupné 30 Kč
V průběhu února je možné v sále OKV Brno zhlédnout výstavu fotografií Martiny Janáčové Rekviem
za Vlněnu.

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z M Ě N A T E L . ČÍ S E L A A DR E S
MŠ NA OSADĚ, Koperníkova 6 Brno
má od 21. 1. 2019 nové telefonní číslo:

541 241 331

MŠ nám. Svornosti 8 Brno
má od srpna 2018 novou e-mailovou adresu:
Původní e-mailová adresa již není platná.

ms-svor@seznam.cz

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, přísp.org., nám. SNP 25a, Brno 613 00
přijme do pracovního poměru na úvazek 0,70 + školní asistent (Šablony) kvalifikovanou p. učitelku.
Nástup možný od února 2019.Své žádosti s životopisem zasílejte prosím na e-mail: mssnp@seznam.cz
Kontakt:
tel. 548 525 480, 724 546 447
Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace hledá :
 provozní na zkrácený úvazek (4 3/4 hodiny denně) + pomocná kuchařka (2 hodiny denně) – 2
smlouvy celkem 6 3/4 hodiny denně, nástup 1. 6. 2019, nebo dříve dle dohody
 vedoucí školního stravování – úvazek 13 hodin týdně – nástup 1. 3. 2019, nebo dříve dle dohody.
Zájemci se mohou hlásit na e-mail: ms.m.majerove@seznam.cz
nebo na
tel. 544 525 712, 775 534 771
Mateřská škola Brno, Oderská 2
přijme kuchařku na plný úvazek (pracovní doba 6.00 – 14.30 hod). Nástup 1. března 2019 nebo dle
dohody. Bližší informace na telefonu 547 353 077 nebo e-mailu: msjidelny@seznam.cz.
ZŠ Brno, Hamry 12, příspěvková organizace
přijme účetní/hospodářku na úvazek 1,0. Nástup od 1. 6. 2019.
Pracovní předpoklady: znalost práce s programy ACE účto a Avensio, znalost vedení personální
agendy. Praxe v oboru vítána.
Kontakty: info@zshamry.cz,
tel: 545 230 160, 727 900 510
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Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ s dlouholetou praxí hledá místo učitelky v MŠ i na delší zástup.
Kontakt:

tel. 731 763 730

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

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.

V Ý C HO V NÝ Ú S TAV S T ŘÍ L K Y
Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ, Zámecká 107, 768 04 Střílky poskytuje zázemí dětem
s nařízenou ústavní výchovou či uloženou ochrannou výchovou. Plní k dětem zejména úkoly
výchovné, vzdělávací a sociální. Do školy jsou přijímány děti ve věku od 15 let (příp. 14 let) do 18 let
(popř. 19 let) se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná
výchova. Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje, případně na www.vustrilky.cz.
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*
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