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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Školský zákon ve znění účinném od 15. 2. 2019
Znění účinné od 15. 2. 2019.
skolskyzakon-k15.2.2019.pdf
skolskyzakon-k15.2.2019.docx
vyhlášky ke školskému zákonu
Odkaz. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-22019?lang=1&ref=m&source=email

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od
školního roku 2018/2019
MŠMT vydává aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních
školách s platností od školního roku 2018/2019. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí
na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky
doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do
jednoho materiálu. Zveřejněná verze je aktualizovaná tak, aby reflektovala právní stav k únoru 2019.
Text informace je ke stažení zde: Vyplňování vysvědčení ZŠ 2019.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-nazakladnich-skolach-od-5?lang=1&ref=m&source=email

Zásady pro uznávání vzdělávání, dosaženého v Evropských
školách, v České republice
Jedním ze závazků vyplývajících pro Českou republiku z Úmluvy o statutu Evropských škol, přijaté
v Lucemburku dne 21. června 1994 (publ. pod č. 122/2005 Sb.m.s.), je uznávání roků studia úspěšně
dokončených v Evropských školách a diplomů a vysvědčení potvrzujících tato studia včetně osvědčení
o Evropské maturitě (European Baccalaureate), které se vydává po úspěšném dokončení sekundárního
stupně vzdělávání a vykonání písemné i ústní maturitní zkoušky a je uznáváno jako rovnocenná
vstupní kvalifikace pro studium na vysoké škole v jakémkoli členském státě Evropské unie (viz
ustanovení čl. 5 a 11 Úmluvy o statutu Evropských škol).
Více informací:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/postup-pri-uznavani-vzdelani-dosazeneho-v-evropskychskolach-v-cr?highlightWords=hodnocen%C3%AD+%C5%BE%C3%A1k%C5%AF+Evro

Přijímání na střední školy a konzervatoře
Na stránkách MŠMT a na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání naleznete veškeré
potřebné informace a tiskopisy přihlášek k přijímání na střední školy a konzervatoře.
Více informací: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore?lang=1&ref=m&source=email
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Ověřování učebních materiálů pro digitální gramotnost
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2020
pokusné ověřování Rozvoj digitální gramotnosti v mateřských, základních a středních školách.
Cílem pokusného ověřování je ověřit novou koncepci rozvoje digitální gramotnosti, její rozpracování
pro jednotlivé všeobecně vzdělávací oblasti a připravené vzdělávací zdroje pro děti a žáky. Ve své
Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 stanovilo ministerstvo jako jeden ze tří prioritních cílů
„zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi“.
V pilotních školách jsou zapojeny i některé brněnské základní a střední školy – viz Seznam pilotních
škol.
Text vyhlášení pokusného ověřování je k dispozici zde:
Vyhlášení_PO_DG_web.pdf
Přehled škol zapojených do pokusného ověřování je zde:
Seznam pilotnich skol_DG.pdf
Více informací: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovanidigitalni-gramotnost

Rozvojový program Podpora výuky plavání v ZŠ 2019
MŠMT vyhlašuje výsledky čtvrté etapy rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni
základních škol v roce 2019. Dotace bude poskytnuta základním školám zřizovaným obcemi, svazky
obcí, kraji a soukromými zřizovateli prostřednictvím krajských úřadů. Seznam podpořených škol
podle krajů: Seznam podpořených škol podle krajů 2019.xlsx. Příjemce dotace nese odpovědnost za
případné duplicity v čerpání z jiných programů financovaných z veřejného rozpočtu. Více informací:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vysledku-rozvojoveho-programupodpora-vyuky-3?lang=1&ref=m&source=email

OP VVV – vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách
MŠMT má připraveno 700 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na
podporu společného vzdělávání dětí a žáků ze sociálně vyloučených lokalit. Obce, kraje a další
subjekty zajišťující podporu vzdělávání v území se sociálně vyloučenými lokalitami budou mít již
druhou možnost žádat o evropské peníze z výzvy Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené
lokality II:
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/op-vvv-podporuje-vzdelavani-v-socialne-vyloucenych-lokalitach.htm

Evropská jazyková cena Label 2019
MŠMT upozorňuje na výzvu k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti
jazykového vzdělávání v rámci programu Evropské komise European Language Label.
Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového
vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do
jazykové výuky.
Pro rok 2019 byly na základě doporučení Evropské komise a odborné poroty Evropské jazykové ceny
Label staboveny tyto priority:
1. Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích
pracovníků škol
2. Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
3. Jazyky v celoživotním vzdělávání
4. Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností
Podrobné informace včetně termínů a přihlášek jsou zveřejněny zde:
Web DZS: https://www.dzs.cz/cz/evropska-jazykova-cena-label/
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Web Erasmus+: https://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/
Přehledná informace je uvedena i na letáku k programu: Leták Label 2019.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/evropska-jazykova-cena-label-2019

Erasmus+: Praktický průvodce pro vedení škol
Ministerstvo upozorňuje na nejnovější vydání průvodce, který je zpracován pro vedení škol (ředitele
a jeho tým, vedoucí předmětových komisí, koordinátory ŠVP atd.) a nabízí informace o tom, co je
Erasmus+ a co nabízí pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Ukazuje také, jak může program
pomocí pečlivého plánování a cíleného vedení pomoci zapojeným školám, učitelům a žákům v rozvoji
(v krátkodobém či dlouhodobém pojetí). Publikace je dostupná v EN (angličtina), FR (francouzština),
DE (němčina), IT (italština), PL (polština), ES (španělština).
Materiál k dispozici:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d7d8c4f-13c0-11e9-81b401aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-84845231
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/erasmus-prakticky-pruvodce-pro-vedeniskol

Infoabsolvent.cz – nabídka škol a oborů vzdělávání
Od 7. února je web www.infoabsolvent.cz upraven pro snadnější používání na všech mobilních
zařízeních. Zobrazení se automaticky přizpůsobuje tomu, na jakém zařízení se používá – ať už je to
počítač, tablet nebo mobilní telefon. Infoabsolvent.cz nabízí pomoc žákům základních i středních škol
při hledání další vzdělávací a profesní dráhy. Uživatelé zde najdou nabídku všech škol a oborů
vzdělání, stejně jako informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání.
Přestože v únoru by měla být většina žáků 9. tříd rozhodnuta na jakou školu a obor půjdou, bývá
návštěvnost webu Infoabsolvent.cz v tomto měsíci stále vysoká, týdně více než 20 tisíc návštěv.
Výrazně vyšší je pak v období, kdy jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. V souvislosti
s úpravou pro mobily se mírně změnil i vzhled některých částí při zobrazení na PC. O změnách
designu si lze přečíst zde.
Odkaz: http://www.msmt.cz/stranky-infoabsolvent-cz-jsou-dostupne-i-z-mobilu

Krajánek – elektronický časopis spolku Krajánek ve světě
MŠMT informuje o časopisu Krajánek, který je určen zejména multilingvním dětem věkové kategorie
5 až 10 let žijícím v zahraničí, pro podporu vzdělávání v českém jazyce.
Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která vznikla za účelem realizace
projektu časopis Krajánek. Účelem spolku je také propagace českého jazyka, literatury a kultury,
tvorba výukových materiálů, podpora mladé generace Čechů žijících v zahraničí, podpora bilingvnosti
a multilingvnosti a další aktivity s tím spojené.
Měsíčník Krajánek je určen zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5 až 10 let žijícím
v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí mimo ČR, které jsou
vystaveny češtině v omezené míře. Vyhraněné sekce jsou zaměřeny na řešení jazykových problémů, se
kterými se pedagogové či rodiče při výchově v zahraničí setkávají. Jednotlivé rubriky u dětí
rozvíjí především jazykovou stránku, slovní zásobu, představivost a logické uvažování.
http://krajanekvesvete.cz/
Odkaz.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/krajanek-elektronicky-casopis-spolkukrajanek-ve-svete?lang=1&ref=m&source=email
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
TIMSS 2019: Ověřování znalostí a dovedností žáků v matematice
a přírodních vědách
Od roku 1995 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study), který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků
4. a 8. ročníku základních škol v matematice a v přírodních vědách. Za přípravu, realizaci
a vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků, včetně šetření TIMSS, odpovídá v České
republice od roku 2011 Česká školní inspekce.
Aktuálně je realizován sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého se účastní více než 60 zemí z celého
světa. Česká republika je zapojena do testování žáků 4. ročníku základních škol.
Hlavní šetření TIMSS 2019 se uskuteční v období od 6. do 31. května 2019 a zapojí se do něj 211
základních škol nacházejících se v různých krajích České republiky a přibližně 6 000 žáků. V každé
škole zapojené do vzorku pak budou testováni žáci nejvýše dvou tříd 4. ročníku. Nedílnou součástí
šetření jsou doprovodné dotazníky, které vyplňují žáci a jejich rodiče, učitelé matematiky
a přírodních věd a ředitelé škol.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/TIMSS-2019-Ceska-skolni-inspekce-overi-znalosti-a

Zahraniční aktuality
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 je
dostupný za každý měsíc (počínaje říjnem 2014) ve formátu PDF, pod každou anotací článku je
uveden hypertextový odkaz na původní text.
Zahraniční aktuality - leden 2019
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Zahranicni-aktuality

Výstava k historii školní inspekce
Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského otevřelo výstavu o historii školní inspekce „Od
školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce“, která mapuje historii dozoru nad úrovní
školního vzdělávání, plněním školní docházky a nad kvalifikací učitele a kvalitou jeho přípravy na
vyučování. V návaznosti na ni vyjde také odborná publikace Od školdozorce k inspektorovi. Historie
školní inspekce. Výstava se uskuteční díky spolupráci NPMK a České školní inspekce.
MÍSTO: Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1
ČAS: Výstava bude přístupná v otevíracích hodinách: denně (kromě pondělí) 10:00 – 17:00
Více
zde:
http://www.npmk.cz/muzeum/vystava-od-skoldozorce-k-inspektorovi-historie-skolniinspekce
Odkaz: http://www.msmt.cz/avizo-od-patku-lze-navstivit-vystavu-k-historii-inspekce
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Poděkování za Veletrh základních škol
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem školám a školským
zařízením, které se podílely na Veletrhu základních škol, který probíhal ve dnech 7. – 8. 2. 2019 ve
SVČ Lužánky.

Nový právník na OŠMT
Na OŠMT MMB pracuje od 1. 3. 2019 nový právník Mgr. Sabina Valová, tel. 542 172 158, e-mail:
valova.sabina@brno.cz.

Nové právní předpisy týkající se školství uveřejněné ve Sbírce
zákonů
Ve Sbírce zákonů byl uveřejněn zákon č. 46/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů
 Účinnost zákona nastává dnem jeho vyhlášení (15. 2. 2019).
 Novelou školského zákona je umožněno přijímat do přípravných tříd základních škol kromě dětí,
kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (a které jsou přijímány přednostně), také
další děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to písemně
doporučilo školské poradenské zařízení.
Ve Sbírce zákonů byl uveřejněn zákon č.32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Účinnost zákona: 1. 7. 2019
 Navrhovaná právní úprava ruší karenční dobu u zaměstnanců v pracovním poměru
a u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
obsaženou v zákoníku práce.
 Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, přísluší v době prvních 14 kalendářních
dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu. Náhrada
mzdy nebo platu tak bude zaměstnanci náležet i po první tři dny dočasné pracovní neschopnosti.
 Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností této
novely a trvá za její účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že
zaměstnanci, kterému vznikla dočasná pracovní neschopnost do 30. 6. 2019 včetně, nenáleží první
3 dny pracovní neschopnosti náhrada platu nebo mzdy.
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Dohoda o provedení práce
Mgr. Michal Smejkal
Dohoda o provedení práce je jednou z dohod, na jejichž základě lze vykonávat závislou práci mimo
pracovní poměr. Dle zákoníku práce1 by zaměstnavatel měl zajišťovat plnění svých úkolů především
zaměstnanci v pracovním poměru (srov. § 74 odst. 1 zákoníku práce), z čehož se podává doplňkový
charakter právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy
i dohody o provedení práce.
Dohoda o provedení práce je právní jednání, jehož stranami jsou zaměstnanec a zaměstnavatel.
Zákoník práce pro toto jednání předepisuje písemnou formu a stanoví zaměstnavateli povinnost jedno
vyhotovení dohody předat zaměstnanci (§ 77 odst. 1 zákoníku práce).
Obsahovými náležitostmi dohody o provedení práce jsou dle § 75 zákoníku práce rozsah práce, na
který se tato dohoda uzavírá, doba, na kterou se dohoda uzavírá. Z logiky věci se podávává, že
obsahovou náležitostí bude i druh sjednané práce.
Rozsah práce nesmí u jednoho zaměstnavatele překročit 300 hodin v kalendářním roce, přičemž se
do tohoto rozsahu započítává veškerá doba práce konaná v témže kalendářním roce pro téhož
zaměstnavatele. Jinými slovy zaměstnanec nemůže pro jednoho zaměstnavatele na základě
jakéhokoliv počtu dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce odpracovat více než 300
hodin.
Doba, na kterou se dohoda uzavírá, může být stanovena libovolně dlouhá (i na dobu neurčitou), avšak
v praxi většinou bývá uzavírána max. na dobu jednoho roku.
Dohoda o provedení práce může být uzavřena za účelem výkonu určitého úkolu, ale i za účelem
výkonu genericky určené činnosti. Vždy je ovšem třeba mít na paměti shora uvedené rozsahové
omezení.
V souladu s ust. § 138 zákoníku práce se v dohodě o provedení práce sjednává výše odměny
a podmínky pro její poskytování. Na práci konanou na základě dohody o provedení práce se sice
nevztahuje právní úprava odměňování, avšak i zde je za vykonanou práci poskytnout alespoň
minimální mzdu. 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.
V případě, že odměna zaměstnance nepřesáhne v daném měsíci 10 000 Kč, neodvání se z dohody
o provedení práce pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Příjem podléhá pouze dani (srážkové)
z příjmu fyzických osob ve výši 15%.2
Na dohodu o provedení práce se nevztahuje právní úprava skončení pracovního poměru [§ 77 odst.
2 písm. g) zákoníku práce]. Zákoník práce pro skončení právního vztahu založeného dohodou
o provedení práce stanoví dispozitivní pravidla v ust. § 77 odst. 4, od kterých je však možno se
odchýlit a v rámci smluvní volnosti si zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout jiný způsob
skončení takového vztahu. Okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce
nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě
zrušit pracovní poměr.
Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti
se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží, tzn.,
jednalo by se o zdánlivé právní jednání, jež by v právní realitě nevyvolávalo žádné právní následky.

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.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
Srov. TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce v praxi – kompletní průvodce s řešením problémů. Praha: GRADA
Publishing, a. s., 2018, s. 150.
1
2
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Katalog škol
OŠMT MMB sděluje, že na stránkách www.jmskoly.cz je zveřejněna elektronická podoba katalogu
s nabídkou oborů středních škol v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/20. Tištěná podoba byla
k dispozici na Veletrhu škol a Festivalu vzdělávání v listopadu 2018.
Kontakt na autory nebo pro případné zájemce o tištěnou podobu ZDE.
Katalog oboru_2019_20.pdf (905.79 KB)
Odkaz:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/katalog-oborujihomoravskych-skol-pro-skolni-rok-201920
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244, Rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Aktuální informace:
V rámci projektu připravilo OŠMT cyklus seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků na téma Úskalí
vstupu dítěte do povinného základního vzdělávání. Seminář pro rodiče talentovaných a nadaných dětí
a seminář ke školní zralosti dětí byly realizovány za hojné účasti rodičů v únoru 2019. Na seminář
Mgr. Lenky Bínové k připravenosti dětí na 1. třídu je možno se ještě přihlásit, informace viz níže.
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.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVANÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
S E V HL Í D KA A Z O O BR N O
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.
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.

Ž ÁCI T V O ŘÍ T E L E V I Z NÍ V Y S Í L ÁNÍ
Žáci brněnských základních škol se mohou zapojit a vyzkoušet si pozice redaktora, moderátora,
kameramana či střihače v rámci mediálního projektu TOČTE S NÁMI, kde se učí tvořit televizní
zpravodajství na profesionální úrovni. Lektory jsou opravdoví profesionálové ve svých oborech,
jako je Aleš Zbořil (AZ kvíz ČT), Jana Kobylinská (Český rozhlas), Jan Sadílek (TV Brno 1) a další.
Hotové reportáže vysíláme v týdeníku brněnské televize TV Brno 1 a dalších webových
mediálních kanálech. Naše práce můžete zhlédnout například na www.StudioJunior.cz.
Technicky zaměřené děti se učí dovednostem práce s kamerou, střihu a postprodukci na broadcast
úrovni (kvalita profesionálního tv vysílání). Děti, které mají touhu stát před kamerou, se naučí
správnému slovnímu projevu, vyjadřování, vystupování či vhodným gestům. Hlavním zaměřením je
tedy nejen mediální gramotnost, ale také samostatnost a zodpovědnost při plnění všech úkolů
spojených s touto tvorbou. Pro ucelený přehled dětí o profesionálních pracovištích společně
navštěvujeme i provozy, které jsou pro děti zajímavé – ČT Brno, Vida, Fakulta sportovních studií MU,
Rádio Krokodýl, či Český rozhlas, kde se naši žáci budou moci zapojit i do živého vysílání. Děti
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získávají nejen schopnost projevu před kamerou, ale také dovednost a odvahu komunikovat
s představiteli úřadů a institucí (ředitelé škol, vedoucí institucí, tiskoví mluvčí atd.). Díky spolupráci
v redaktorských skupinách a práci v týmu, si děti pěstují soběstačnost a zodpovědnost při přípravě
reportáží. Tyto týmy vymýšlí obsah reportáží a ty i společně realizují. Tato kreativní kolektivní činnost
je přínosem pro uplatnění na trhu práce, to znamená, že děti se již nyní mohou lépe orientovat ve
výběru svého budoucího povolání. Navíc získávají pravidelné informace a osobní zkušenosti s děním
v jejich školách i širším okolí, jejich městské části i v celém městě Brně a motivuje je to zapojit se do
tohoto dění aktivní formou. Tím se pro školy stávají mediálně zdatnými pomocníky při přípravě
školních videomateriálů, videopozvánek, záznamů akcí či samotných reportáží pro televizní
vysílání.
Společně tak zachycujeme nejen současnost, ale i historii. Díky naší činnosti vytváříme hodnotné
mediální dědictví škol i města Brna, kterého se můžete stát součástí.
Patronem tohoto projektu je Aleš Zbořil.
Kontakt: Jaromír Kučera, tel.: +420 605 153 328, yakuracz@gmail.com, www.studiojunior.cz

VESELÁ DI VA D EL NÍ S PO L EČ NO ST A KLU B L EITNER 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. 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/
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:

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.
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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
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 kola proběhla 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
účastníky přihlásit do pondělí 11. 3. 2019. Informace k přihlašování žáků do soutěže spolu se zadáním
obou kategorií byly rozeslány v elektronických přílohách minulého čísla školního 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
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S UK – ČT E M E V Š I C H NI
Děti, učitelé a knihovníci mohou až do 25. března 2019 hodnotit knižní produkci uplynulého roku
a v celorepublikové anketě hlasovat o nejoblíbenější dětskou knihu. Anketa rozvíjí a motivuje dětské
čtenáře a posiluje vztah dětí ke knihám a ke vzdělanosti vůbec. Právě probíhá její už 26. ročník.
V České republice jde o nejstarší anketu svého druhu, její tradice sahá až do roku 1993.
Od roku 1993 pořádá Pedagogická knihovna J. A. Komenského tuto akci ve spolupráci s dětskými
odděleními veřejných knihoven a spolupracuje také se Svazem knihovníků a informačních pracovníků
(SKIP). Z došlých hlasovacích lístků bude na konci března vylosováno 50 dětí, které získají knižní
dar. Knihy pro výherce věnovala nakladatelství Albatros, Mladá fronta, Knižní klub, Edice ČT a další,
kterým patří velký dík za podporu.
U zrodu ankety stála v 90. letech publicistka a knihovnice Ivana Hutařová, autorka odborných
publikací o dětské literatuře, která působila právě v Pedagogické knihovně J. A. Komenského.
Hlasovat (elektronicky i prostřednictvím hlasovacích lístků) je možné v těchto kategoriích:
 Cena dětí
 Cena knihovníků
 Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
 Cena Noci s Andersenem
Více informací získáte v odkazu https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni.
Výsledky předchozích ročníků ankety jsou zveřejněny na webu NPMK, a to pod
odkazem https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni/predchozi-rocniky
KONTAKT: PhDr. Jana Renner , Vztahy k veřejnosti, PR, Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20 118 00 Praha 1, tel. 257 533 455, e-mail:
renner@npmk.cz, http://www.npmk.cz
Odkaz: http://www.msmt.cz/suk-cteme-vsichni-anketa-detsky-knihomol-2018-je-v-plnem

N E JL E P Š Í K UC HAŘ RO KU 2 0 19 V E S P O L E Č NÉ M S T RAV O V ÁNÍ
Asociace kuchařů a cukrářů ČR vyhlašuje 2. ročník soutěže pro kuchařky a kuchaře z mateřských škol,
základních škol, středních škol, nemocnic, domovů seniorů atd.
Soutěžní kategorie:
 Nejchutnější svačinky v mateřských školách
 Nejchutnější pokrm v základních školách
 Nejatraktivnější pokrm ve středních školách
 Nejlepší moderní bezmasý pokrm
 Nejlepší racionální pokrm
 Nejlepší pokrm pro seniory 70+
Propozice a přihlášky najdete na: https://akc.cz/soutez-299/nejlepsi-kuchar-roku-2019-ve-spolecnemstravovani
Korespondenčního kolo je od 4. února do 10. června 2019
Termín finálového kola: 27. – 29. srpna 2019 v MAKRO AKADEMII Praha, zúčastní se
10 nejlepších v korespondenčním kole z každé kategorie.
Pro školní jídelny v České republice jsou určeny především první čtyři kategorie, čtvrtá až šestá
kategorie je otevřená všem kuchařkám a kuchařům.
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ŠKOLENÍ A KURZY
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:
15. 4. 2019 (pondělí) 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.
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

P ŘÍ P RAVA T E P L Ý C H P O K RM Ů
Termín konání:

13. – 15. 8. 2019
8.00 – 16.00 (ÚT – ČT) teorie
20. 8. 2019
8.00 – 16.00 (ÚT) teorie
21. – 23. 8. 2019
8.00 – 16.00 (ST – PÁ) odborný výcvik
31. 8. 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 30. 6. 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, Bc. Dita Ochmannová, Radomíra Adámková
606 503 081 Bc. Dita Ochmannová

E - K URZ Y – V Z DĚ L ÁV Á NÍ V G AS T RO NO M I I
Sekce veřejného stravování Asociace kuchařů a cukrářů ČR pro vás připravila nový projekt, jehož
cílem je prostřednictvím e-kurzů vzdělávat v gastronomii, seznamovat vás s novými a méně
známými surovinami a jejich charakteristikou, zajímavostmi, různými tipy, náměty, triky a recepty.
E-kurzy jsou určeny všem vedoucím stravování, kuchařům, kuchařkám a ostatním pracovníkům ve
veřejném stravování.
Budeme se snažit každý týden uvádět zajímavý příspěvek, jehož obsah vám bude od února k dispozici
na www.akc.cz – horní modrá lišta, záložka e-kurzy.

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. Seminář je založen na praktických ukázkách pomůcek využívaných
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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.
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

I NKL UZ E V M Š S E Z AM Ě ŘE NÍ M NA P RO BL E M AT I K U PAS
A S Y N DRO M A DHD
(Akreditace MŠMT, Šablony pro MŠ a ZŠ I., II.)
Seminář je zaměřen na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ souvisejících se
vzděláváním dětí neklidných a dětí s poruchou autistického spektra. Náplň akce vychází z praxe
lektorek (učitelek MŠ) a nabízí především sdílení praktických zkušeností osvědčených realizací
inkluze v běžné třídě MŠ, osvojení si nových metod práce a rozšíření možností řešení problémových
situací jak s dětmi, tak s jejich rodiči. Seminář se uskuteční v prostorách Mateřské školy Milosrdných
bratří. Účastníci budou moci nahlédnout do materiálů, které se využívají v práci s dětmi a budou si
moci vyzkoušet pomůcky, jež jsou dětem k dispozici a byly často vyrobeny na míru potřeb
konkrétních dětí. Cena: 1.330 Kč. Časová dotace kurzu je 16 hodin.
Místo:
Mateřská škola Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
Termín konání:
4. – 5. 5. 2019
Lektoři:
Bc. Petra Škrdlíková, Mgr. Tereza Procházková
Bližší informace a přihlášení na www.milosrdni.cz nebo na e mailu vzdelavani@milosrdni.cz

Š KO L A CY RI L M O O NE Y A HO D NO TO V É V Z D Ě L Á V Á NÍ V BR NĚ
Termín:
22. a 23. 3. 2019
Místo konání: ScioŠkola Brno, Sokolova 145/4, 619 00 Brno-jih-Horní Heršpice
Časová dotace: 2 x 8 hodin (9.00 – 17.00)
Lektorky:
Mgr. Michaela Stoilova, Mgr. Dana Hádková
Cena:
2.000 Kč za osobu
Akreditováno MŠMT (číslo akreditace MŠMT-1396/2016-1-145) Představení metody a jejího
využití v praxi, interaktivně, se sebepoznávacími prvky, práce s učebnicí. Jak budovat důvěru, vnitřní
motivaci a otvírat důležitá témata životních hodnot. Provázanost s akademickou prací žáků a řešením
náročných situací. Učitelé, kteří se poté rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My
jsme svět, mohou ve své výuce využít možnosti projektového dne s dětmi i v kruhu pedagogů,
podpory a supervize podle individuálních potřeb. Tento třetí praktický den pro učitele bude domluven
v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci kurzu. Více na www.skolacyril.org.

N A B Í D KA V Z DĚ L ÁV ÁN Í P M V I A S . R. O .
PMVIA s. r. o. nabízí vzdělávací a preventivně bezpečnostní programy pro školy a školská zařízení.
Bližší informace naleznete na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.
Kontakt:
Průmyslová 591, 682 01 Vyškov, tel. 724 440 000
e-mail: pmvia@pmvia.eu , www.pmvia.cz

17

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí tyto semináře:
Jak v klidu a neklidu 9. 3. 2019, Jak vychovávat dítě s ADHD 18. 5. 2019, Otevřená rodičovská
skupina 20. 3. 2019, 17. 4. 2019, 22. 5. 2019, 12. 6. 2019, Úrazy a první pomoc dětem 19. 3. 2019.
Bližší informace naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.

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)
Cena: 1350 Kč (v ceně: kurzovné, materiál, hotové výrobky, osvědčení )
Keramická dílnička: 13. 4. a 4. 5. 2019
Termín dle osobní domluvy (soboty 9:00 – 13:00) Kurz je určen pro všechny pedagogické nadšence,
hlavně úplné začátečníky!
Cena: 950 Kč
Neakreditované kurzy:
Vitráže tiffany 2. 3. 2019, 9.00 – 14.00 hod., cena 600 Kč
Nápadité dekorace z barevných skel a sklíček – zápich do květináče nebo záhonu a další tvoření
Jarní věnce 29. 3. 2019, 15.00 – 19.00 hod., cena 300 Kč
Tradiční pletení věnců ze šlahounů vinné révy s jarním a velikonočním nádechem
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,
PO 4. 3. 2019 v 17.00 hod. sál OVK: Ze života Židů III. Pohřební rituály v judaismu, vstupné 30 Kč
PO 11. 3. 2019 v 17.00 hod. sál OVK: Smích skrze slzy II: Poslední léta stalinismu a Houslový
koncert op. 77, přednáška muzikologa Jana Špačka, vstupné 30 Kč
ČT 14. 3. 2019 v 17.00 hod. sál OVK: Osudy židovských památek po mnichovské dohodě, přednáška
historičky Markéty Lhotové, vstupné 30 Kč
ÚT 19. 3. 2019 v 17.00 hod. sál OVK: Metamorfózy v česko-rakouských vztazích očima pamětnice
holocaustu: představení knihy s hudebním doprovodem, vstupné 30 Kč
NE 24. 3. 2019 v 10.30 hod. Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Medvídek Dubi a král David
PO 25. 3. 2019 v 17.00 hod. sál OVK: Žid na kazatelně: obraz židovské komunity v české homiletice
doby baroka, vstupné 30 Kč
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Do konce března je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Martiny Janošové Rekviem
za Vlněnu, která je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup
volný

ŠKOLY ŠKOLÁM
S P Š CHE M I C KÁ BR NO – I NK UB ÁT O R M L A DÝ CH V Ě DC Ů
SPŠ chemická Brno slavnostně otevřela nový laboratorní areál Inkubátor mladých vědců – příprava
žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti.
Více informací na www.spschbr.cz

O DP RO DE J V Y Ř AZ E NÉ HO M A J E T KU
Pan Kadlec má zájem o odkoupení vyřazeného školního majetku:
Školní pomůcky z kabinetů biologie, chemie, fyziky, matematiky, např. kuličkové modely molekul,
plastové modely krystalů, vyřazené pomůcky z fyziky (staré modely motorů), vyřazené biologické
pomůcky (kostry lidské i zvířecí, modely lidského těla i jeho částí, vycpaniny, preparáty v lihu), dále
staré školní vitríny, staré ponky, dřevěné hoblice, kožené tělocvičné nářadí, apod.
Kontakt:
tel. +420 607 160 158, e-mail: kadlecr32@gmail.com

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 ihned.
Své žádosti s životopisem zasílejte prosím na e-mail: mssnp@seznam.cz
Kontakt:
tel. 548 525 480, 724 546 447
Mateřská škola DUHA, Kachlíkova 21
hledá kuchařku na plný úvazek.
Nástup od 1. 4. 2019.
Bližší informace na tel.
736 484 467 od 8:00 do 16:00 hod.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
přijme do školní jídelny na plný úvazek vyučenou nebo zaučenou kuchařku – kuchaře, nástup možný
od 1.března 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
Přijmu zaměstnání v menší školní jídelně jako pomocná síla, i na zkrácený pracovní úvazek.
Podmínka kvůli dojíždění jen střed města, pracovní doba od 7.00 hod.
Kontakt
tel. 606 543 656
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P O DĚ KO V Á NÍ RO D I ČO V S K É V E ŘE JN O S T I
Manželé Voráčovi děkuji MŠ Slunná 25 Brno pod vedením paní ředitelky Mgr. Andrey Jurůjové za
vynikající péči o jejich dcerku i další děti a za množství pěkných mimoškolních aktivit.

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.

*

*

*
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