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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Soutěž Zatočme s šikanou!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s O2 vyhlašuje audiovizuální soutěž pro
žáky druhých stupňů základních škol a žáky středních škol na téma Jak se vypořádat se šikanou
a kyberšikanou. Cílem je zachytit tento negativní společenský jev přímo očima žáků, a také podpořit
mediální gramotnost na školách. Vyhlášení vítězných snímků bude na konci školního roku.
Až do poloviny května můžou žáci základních a středních škol posílat svá videa týkající se řešení
a potírání šikany na ministerstvo školství. Videa by měla poutavě, zajímavě a názorně vystihnout
hlavní zásady metodického pokynu MŠMT k prevenci šikany na školách.
Natočené video by mělo mít maximálně 5 minut včetně případných titulků, přičemž se fantazii při jeho
zpracování meze nekladou. Natočit lze jak rozhovor, tak dokumentární snímek, reportáž, anketu, video
fejeton nebo také hranou scénku či animaci. Porota bude hodnotit kvalitu zpracování i obsah,
nápaditost a originalitu. Pro autory vítězných videí jsou připraveny zajímavé ceny. Videa a přihlášky
je potřeba odeslat do 15. května 2019. Více informací k soutěži nejdete v letáku:
Odkaz: http://www.msmt.cz/msmt-vyhlasuje-soutez-pro-skolaky-zatocme-s-sikanou

Vyhlášení esejistické soutěže
Odbor pro mládež vyhlašuje esejistickou soutěž v anglickém jazyce k 70. výročí založení Rady
Evropy na téma Imagining the European of the future? Propozice k účasti v soutěži jsou obsaženy
v příloze „Vyhlášení Esejistické soutěže – 70. výročí RE“ spolu s dvěma povinnými formuláři
o prohlášení o autorství a souhlasem se zpracováním údajů.
Prohlášení o autorství.docx
Souhlas se zpracováním údajů.docx
Vyhlášení Esejistické soutěže - 70 výročí RE.docx
Odkaz: http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-esejisticke-souteze

Projekt Poznej svoji školu
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze připravilo pro školy dobrovolný
projekt s názvem Poznej svoji školu, který nabízí možnost, jak ve výuce využít historii vlastní školní
budovy.Na webu www.skolnibudovy.cz je k dispozici materiál, který ukazuje mezipředmětové vztahy
tématu historie naší školy a nabízí možnosti, jak s touto problematikou pracovat ve výuce. Jedním
z možných výstupů projektu může být vyplnění formuláře na Mapě školních budov.
Bližší informace ve Věstníku MŠMT 01-02/2019 (viz níže) nebo na webu www.skolnibudovy.cz.
Kontaktní osoba:
PhDr. Jan Šimek, Ph.D., e-mail: simek@npmk.cz.
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Věstník MŠMT 01-02/2019
Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 1/2019 (100 s.). (č. 12/2018 nebylo vydáno)
Část normativní
 Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky
 Soustava republikových normativů pro rok 2019
 Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely
poskytování dotací soukromému školství
Část oznamovací
 Projekt „Poznej svoji školu“ s dobrovolnou účastí škol i učitelů
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů
MSMT 01-02-2019
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-01-02-2019
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Nová ředitelka Jihomoravského inspektorátu
Jihomoravský inspektorát ČŠI má novou ředitelku:
Mgr. Lenka Zedková, tel. 543 541 283, 728 856 504, e-mail: Lenka.Zedkova@csicr.cz

Rozvoj sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na rozvoj sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ a na zjišťování dosažené úrovně ve vybraných
aspektech sociální gramotnosti u žáků 9. ročníků ZŠ a 2. ročníků SŠ ve školním roce 2017/2018.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-socialni-gramotnosti-na-ZS

Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu týkající se úrovně gramotností žáků na ZŠ a SŠ ve školním
roce 2017/2018. Jde o shrnutí hlavních zjištění.
Více informací: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Uroven-gramotnosti-zaku-na-ZS-a-SS-ve-skolnimroce
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Oznámení
OŠMT MMB oznamuje, že od 1. 3. 2019 je novým vedoucím Úseku 1. náměstka primátorky
pan Ing. Aleš Doležel.

Učitel roku
Dne 28. 3. 2019 proběhlo v Rytířském sále Nové radnice pod záštitou 1. náměstka primátoky města
Brna Mgr. Petra Hladíka slavnostní předání ocenění pedagogickým pracovníkům mateřských
a základních škol v působnosti města Brna.
Ocenění pedagogové:
I. kategorie „Výrazná pedagogická osobnost roku“
Renata Opršalová
ředitelka MŠ Brno, Údolní 68
Mgr. Renata Hriadelová
učitelka ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70
Mgr. Lenka Špačková
učitelka ZŠ a MŠ Brno, Bosonožská 9
II. kategorie „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“
Dana Lindovská
ředitelka MŠ Sněhurka, Brno, Bořetická 26
Mgr. Dagmar Spáčilová
učitelka, ZŠ Brno, Hroznová 1
PaedDr. Lenka Svobodová
učitelka ZŠ Brno, Novolíšeňská 10

Soutěž pro školy
Statutární město Brno vyhlašuje výtvarnou soutěž ,,Namaluj své město před sto
lety“ k 100. výročí oslav Velkého Brna.
Soutěž je rozdělena do tří kategorií: – MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ.
Termín uzavření soutěže 30. června 2019. Bližší informace v elektronické
příloze tohoto čísla školního zpravodaje.

Seminář ke školské problematice
V rámci projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně připravil odbor školství pro
ředitele základních a mateřských škol seminář ke školské problematice: Změny ve školské
legislativě. Seminář se bude věnovat změnám v oblasti právních předpisů vztahujících se ke školám
a školským zařízením.
Lektorka:
JUDr. Hana Poláková
Termín:
3. 4. 2019 od 15:30 do 18:00
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, Sál zastupitelů
Registrace: webové rozhraní projektu MAP: http://map.brno.cz/
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Poděkování za Mateřinku Brno 2019
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem organizátorům
i účastníkům 19. oblastního kola celostátní přehlídky Mateřinky Brno 2019, která se konala dne
6. 3. 2019 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno-Královo Pole..

Poděkování za Superstar
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem organizátorům
i účastníkům pěvecké soutěže dětí ze školních družin Superstar. Tato akce se uskutečnila 13. 3. 2019
v ZŠ Antonínská Brno pod záštitou radního města Brna pro školství a sport Mgr. Jaroslava Suchého.

Dohoda o pracovní činnosti
Mgr. Michal Smejkal
Dohoda o pracovní činnosti je vedle dohody o provedení práce další z dohod, na jejichž základě lze
vykonávat závislou práci mimo pracovní poměr. Jak bylo uvedeno v minulém příspěvku, zákoník
práce1 preferuje, aby zaměstnavatel zajišťoval plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním
poměru, z čehož plyne doplňkový charakter právních vztahů založených dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr, což platí i pro dohodu o pracovní činnosti.
Dohoda o pracovní činnosti je právní jednání, jehož stranami jsou zaměstnanec a zaměstnavatel a pro
které je předepsána písemná forma (§ 77 odst. 1 zákoníku práce).
Obsahovými náležitostmi dohody o pracovní činnosti jsou dle § 76 odst. 4 zákoníku práce rozsah
pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce
nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin, avšak na jejím základě je možné vykonávat
práci v rozsahu v průměru maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby 2 , přičemž
dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se
vždy posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za
období 52 týdnů.
V souladu s ust. § 138 zákoníku práce se v dohodě o pracovní činnosti sjednává výše odměny
a podmínky pro její poskytování, přičemž vždy je za vykonanou práci třeba poskytnout alespoň
minimální mzdu3.
Se zaměstnanci činnými na základě dohody o pracovní činnosti lze sjednat (přímo v dohodě nebo
například v kolektivní smlouvě) jejich právo na jiné důležité osobní překážky v práci (viz nařízení
vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci4)
a na dovolenou, popřípadě toto právo stanovit vnitřním předpisem. Pokud takové právo nebude
sjednáno či stanoveno, zaměstnancům nesvědčí. U zaměstnanců vykonávajících práci na základě
dohody o pracovní činnosti (ale i dohody o provedení práce) musí být vždy dodržena úprava týkající
se důležitých osobních překážek v práci (pracovní neschopnost, karanténa, poskytování dlouhodobé
péče v případech podle § 41a až § 41c zákona o nemocenském pojištění, mateřská a rodičovská
dovolená, ošetřování člena rodiny a ošetřování a péče o dítě do 10 let).
Na dohodu o pracovní činnosti 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

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
Základní délka stanovené týdenní pracovní doby je dle § 79 odst. 1 zákoníku práce 40 hodin.
3
K tomu srov. minulý příspěvek.
4
Např. návštěva lékaře, narození dítěte, svatba, pohřeb, doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického
zařízení k vyšetření nebo ošetření.
1
2
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skončení takového vztahu. Okamžité zrušení právního vztahu založeného 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 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.

Městská policie Brno
Městská policie Brno nabízí pro školní rok 2019/2020 preventivní výukové programy zaměřené na
prevenci kriminality, rizikové chování a dopravní problematiku. Celkový výčet, termíny a podmínky
pro přihlášení jsou uvedeny na webových stránkách MP Brno.
Přihlašování do výukových programů bude probíhat elektronicky od 2. 5. 2019 až do vyčerpání
kapacitních možností.
Dopravní výchova: http://www.dopravnihristebrno.cz/pro-skoly-a-skolky/dopravni-vychova/
Prevence kriminality: https://www.mpb.cz/vyukove-programy-pro-zakladni-skoly-2019-2020/
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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 proběhne dne 29. 4. 2019 od 12.00 do 16.00 hodin seminář
k práci kariérového poradce na základní škole (podpora žáků, motivace, sebehodnocení,
uplatnitelnost na trhu práce, role a přístup učitele). Lektorka: Mgr. Sylva Štěpitová, společnost VISC.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace probíhá na webu http://kvalitnizs5.brno.cz/index.php.
Pro doučovatele, kteří zároveň pracují jako asistenti pedagoga, nabízí odbor školství dne 15. 5. 2019
od 16.00 do 19.00 hodin seminář k problematice práce se žáky s poruchami chování (ADHD,
ADD, ODD). Seminář seznámí účastníky s projevy, příčinami a důsledky specifických
a nespecifických poruch chování, zásadami práce s těmito dětmi s poruchami a poskytne rady
vycházející z praxe.
Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog).
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace probíhá na webu http://kvalitnizs5.brno.cz v sekci host.

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 připravil odbor školství další vzdělávací seminář pro školní asistenty v mateřských
školách na téma: Sociální a emoční vývoj předškolního dítěte, poruchy chování u dětí v mateřské
škole. Seminář bude zaměřen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností předškolních dětí,
konflikty mezi dětmi v mateřské škole, jak vznikají, jak jim zabránit a jak je efektivně řešit. Seminář
proběhne 23. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin.
Lektorka: Mgr. Lucie Kotková, psycholog.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace 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 NO
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.
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
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
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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

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/

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/

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
S P O RTO V NÍ O LY M P I Á DA P RO D Ě T I P ŘE DŠ KO L NÍ H O V Ě K U
Mateřská škola Jihomoravské nám. 5, Brno-Slatina pořádá ve středu 15. května 2019
v dopoledních hodinách již XXII. ročník městské sportovní olympiády pro děti předškolního věku (5 –
6 let) pod názvem „Slunce, voda, vzduch – krása, zdraví, život“ na sportovním hřišti v Brně-Slatině.
Soutěžit mohou děti ve 3 disciplínách:
1. Hod do dálky tenisovým míčkem
2. Běh na 20 metrů z vysokého startu
3. Skok do dálky z místa
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Soutěžní řád:
1. Do každé soutěžní disciplíny mohou jednotlivé MŠ přihlásit nejvíce 3 chlapce a 3 děvčata (to
znamená nejvíce 18 dětí za MŠ).
2. Soutěžit se bude pouze v jedné věkové kategorii (5 – 6 let).
3. Každé dítě může závodit pouze v jedné soutěžní disciplíně.
4. Závodit mohou pouze děti zapsané v době od 8.00 do 9.00 hod.
5. V každé disciplíně budou mít děti dva pokusy, platný bude vždy lepší výsledek.
Letos znovu také o pohár pro nejšikovnější MŠ
Kritéria pro získání poháru:
O pohár soutěží automaticky všechny mateřské školy přihlášené na olympiádu.
Za každé místo na stupních vítězů získá závodník body pro svoji MŠ 1. místo = 5 bodů
2. místo = 3 body
3. místo = 1 bod.
Nejvyšší součet bodů = pohár
Doporučujeme sportovní oblečení a obuv, s sebou svačinu, pití a pláštěnku. Dostatek pití bude
k dispozici ve várnicích v areálu hřiště. V průběhu olympiády bude zajištěn zdravotní dozor. Každé
MŠ budou k dispozici 1 – 2 studenti (pomoc při zajištění dozoru nad dětmi, odvádění dětí na WC
v prostoru sportoviště).
V přihlášce uveďte adresu a telefon vaší MŠ, jména a příjmení nejvíce tří chlapců a tří dívek v každé
disciplíně.
Přihlášku zašlete nejpozději do 7. května 2019 na adresu: MŠ Jihomoravské nám. 5, 627 00 Brno
nebo e-mailem: msjihomor5@volny.cz
Další informace získáte na tel. 545 219 826 u paní učitelky Musílkové.

M I NI O LY M P I ÁDA 4 . T Ř Í D
Jako každý rok zveme žáky 4. tříd se zájmem o matematiku k účasti v soutěži Žabákova
miniolympiáda.
Školní kolo se uskuteční ve vaší škole ve dnech 22. 4. – 23. 4. 2019 v dopoledních hodinách. Zadání,
výsledky, přihlášku do městského kola, bodové hodnocení a kritéria pro postup do městského kola
naleznete v elektronické příloze tohoto čísla školního zpravodaje.
Městské kolo se uskuteční v úterý 7. 5. 2019 ve 13.00 hodin v ZŠ Sirotkova.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na ZŠ Sirotkova, RNDr. J. Nechvátalová – tel. 541 211 945
nebo e-mail: nechvatalova@zssirotkova.cz.

E NG L I S H JU NG L E
ZŠ J. A. Komenského srdečně zve děti z MŠ a prvních až pátých tříd ZŠ na 19. ročník tradiční
soutěže v angličtině.
Soutěž se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část: Poslech (vybarvování, kroužkování, spojování) od III. kategorie i čtení a psaní
Ústní část: Přednes připravené říkanky či písně, ověření základní slovní zásoby a porozumění frázím
Kategorie:
I. – MŠ a 1. třídy, II. – 2. třídy, III. – 3. třídy, IV. – 4. a 5. třídy
S sebou: přezůvky, psací potřeby, pastelky, svačinu
Upozornění: Soutěž není určena pro dětí z anglických MŠ a pro děti, které pobývaly s rodiči
v zahraničí
Soutěž se uskuteční 11. 4. 2019 od 8.00 do 12.00 hodin v ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10,
Brno-Husovice.
Přihlášky (do každé kategorie 1 žák za školu) zasílejte prosím do 9. 4. 2019 na adresu
hankank@gmail.com nebo písemně na adresu ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10,
614 00 Brno. Příp. telefon: 545576794. Podrobný leták najdete na www: zsnamrep.cz v sekci
Projekty.
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S P E C I ÁL NÍ O LY M P I Á DA P RO Ž Á KY S P O RU C HAM I UČ E N Í NA Z Š
B O S O NO Ž S K Á
Základní škola, Brno, Bosonožská 9 ve Starém Lískovci organizuje pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami z Brna a okolí již 14. ročník speciální olympiády. Jedná se o soutěž žáků se
specifickými poruchami učení, které diagnostikovalo poradenské zařízení. Oproti předchozím
ročníkům bude speciální olympiáda letos inovovaná:
 Uskuteční se o měsíc později – tedy ve středu dne 10. května 2019.
 Soutěž je připravena pro žáky se SVP ze 4. a 5. ročníku, kteří sestaví soutěžní čtveřice, přičemž
aspoň jeden bude žákem 4. ročníku.
 Obsahem soutěže budou zábavné úkoly, které se budou plnit jak ve třídách v budově, tak
i v novém sportovním areálu naší školy.
 Čas soutěžení je prodloužen na 2 hodiny. Jsou stanoveny dva termíny soutěže. Školy, které se
přihlásí do 1. skupiny, budou soutěžit od 8:00 do 10:00 hodin (příchod do ZŠ Bosonožská
a registrace žáků proběhne od 7:40 hodin). Školy druhé skupiny, jejichž žáci přijedou z větší
dálky, budou soutěžit od 11:00 do 13:00 hodin (příchod do ZŠ Bosonožská a registrace proběhne
nejdříve od 10:30 hodin).
 Počet účastníků je omezen. Soutěže se může zúčastnit celkem 16 škol – osm škol na první a osm
na druhý termín (rozhoduje pořadí přihlášek).
 Žáci si přinesou přezůvky, psací potřeby, pastelky, nůžky a lepidlo + sportovní oblečení.
Do přihlášky uveďte:
1. název ZŠ,
2. jména čtveřice žáků se SVP + ročník a
3. jeden z vybraných termínů
a zasílejte je do středy 30. dubna 2019 elektronicky (e-mail: kotolanova@zsbos9.cz).
Všechny informace naleznete také na www.zsbos9.cz.

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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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.

S O UT Ě Ž S UP E RS TA R Š D 2 01 9
Ve středu 13. 3. 2019 se uskutečnil 9. ročník Superstar ŠD 2019. Soutěž dětí od 1. do 5. ročníků ŠD
při ZŠ organizovala Metodická skupina pro mimoškolní výchovu v Brně pod vedením krajské
metodičky Bohuslavy Podolské a obvodních metodiček Želky Bozánové, Evy Plivové, Nadi
Niziolové, Vlaďky Kyselové, Pavlíny Dubanské a Slávky Rachunkové a ŠD při ZŠ Brno Antonínská
3. Celá akce byla zaštítěna Magistrátem města Brna v zastoupení radního města Brna pro školství
a sport panem Mgr. Jaroslavem Suchým. Z obvodních kol do městského kola postoupilo 33 dětí
z těchto ŠD při ZŠ: Antonínská, Bakalovo náb., Kamenačky, Kamínky, Kneslova, Milenova,
Mutěnická, Novolíšeňská, Pastviny, Přemyslovo nám., Slovanské nám., Zemědělská.
V porotě zasedli: Mgr. Jaroslav Suchý, radní města Brna, jako předseda poroty, Mgr. Tomáš
Chloupek, učitel hudby a lektor zpěvu, Mgr. Shoko Goto, učitelka ZUŠ, Mgr. Patricie Theimerová,
učitelka ZUŠ. Celou soutěž provázela Slávka Rachůnková, metodička VMV.
Vítězové obdrželi pěkné věcné ceny a absolutní vítězkou se stala Alexandra Pokorná ze ZŠ
Antonínská.
Celý tým organizátorů by touto cestou rád poděkoval Mgr. Jaroslavu Suchému, radnímu města Brna
pro školství a sport, PhDr. Marii Klusoňové, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu města
Brna za finanční podporu a za záštitu soutěže. Poděkování patří i všem paním vychovatelkám, které
děti do soutěže připravily. Již nyní se těšíme na 10. jubilejní ročník.
Za tým organizátorů Želka Bozánová, ved. vych. ZŠ Antonínská a ved. Obv. sekce VMV Brno-střed
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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

K U RZ P RO NO V É V E DO UCÍ Š KO L NÍ C H JÍ D E L E N
Nastupujete nově na pozici vedoucí školní jídelny? Zveme vás na kurz pro nové vedoucí školních
jídelen, plný užitečných informací.
Co se na kurzu dozvíte? Co to je školní jídelna, co je důležité nezanedbat při převzetí jídelny, hygiena
a bezpečnost stravovacího provozu, kontrola ekonomiky provozu, jak na řízení školní jídelny.
Kurz je dvoudenní, vždy od 8:00 do 16:00 hod (včetně oběda a přestávek)
Termíny konání:
4.–5. 6. 2019
27.–28. 8. 2019
Místo konání:
Brno Střední škola polytechnická, Jílová 164/36g
Účastnický poplatek: 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, spol. s r. o.  Mgr. Jiří Plzák – Jídelny.cz,
s. r. o.  Ing. Pavel Ludvík – Jídelny.cz, s. r. o.
Bližší informace a kontakt pro přihlášení naleznete na: https://www.jidelny.cz/public/2019-1902_Pozvanka_Nove-vedouci_cerven-srpen_2019.pdf
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S E M I N Á Ř P RO Z AM Ě S T N A N CE Š KO L NÍ C H JÍ DE L E N
Asociace školních jídelen České republiky vás zve na jednodenní odborný seminář pro zaměstnance
školních jídelen konaný v Krajském centru sdílení dobré praxe – „ČESKÁ KLASIKA
V MODERNÍM PODÁNÍ“.
Seminář se uskuteční v pátek 26. dubna 2019 v Krajském centru sdílení dobré praxe při Školní
jídelně náměstí Svornosti 7, Brno. Seminář je vhodný pro dvoučlenné týmy ve složení vedoucí
školní jídelny a kuchařka/kuchař a účast na akci přislíbila Mgr. Kateřina Valachová, konzultantkou na
semináři bude Markéta Hrubešová.
Program semináře je rozdělen na teoretickou část pro vedoucí ŠJ a na praktickou část pro kuchařky.
Během teoretické části je připraven blok přednášek na téma nutriční doporučení, šetrná úprava pokrmů
či dietní stravování ve školních jídelnách. Praktická část připravena pro kuchařky nabídne nácvik
přípravy české klasiky v moderním podání jako např. svíčková s celozrnným knedlíkem či kuře na
zelí, bramborový knedlík s bulgurem.
Přihlašování na seminář probíhá on-line stránkách https://asjcr.cz/udalosti-asociace/seminar-ceskaklasika-v-modernim-podani-26-4-2019, kapacita semináře je 30 osob.
Vzhledem k programu je nutné si vzít kuchařský pracovní oděv a obuv. Po ukončení semináře obdrží
účastníci osvědčení o absolvování. Cena semináře za osobu je 750 Kč.

M I L U JI J Í DL O , NE P L Ý T V Á M
Iniciativa Skutečně zdravá škola vyzývá školy k zapojení do celostátní akce „Miluji jídlo, neplýtvám“.
Cílem akce je snížení plýtvání s potravinami ve školních jídelnách.
Pro pedagogy je připravena řadu návodů a vzdělávacích metodik, jak žáky a studenty vzdělat
o dopadech plýtvání potravinami a možnostem řešení. Téma plýtvání potravinami je možné zařadit do
mnoha předmětů, od matematiky, přes biologii, chemii, až po výtvarné umění.
Veškeré informace o výzvě, návod na zapojení a metodické návody pro učitele jsou dostupné na webu
http://www.skutecnezdravaskola.cz/miluji-jidlo-neplytvam.

O CH UT NE JT E RO Z M ANI TO S T JI Ž NÍ M O RAV Y
Ochutnejte rozmanitost jižní Moravy v rámci projektu Slow Food Central Europe zaměřeného na
gastronomické dědictví jihomoravského regionu.
Vzdělávací aktivity projektu budou probíhat od května do října 2019 v Brně.
Přehled aktivit, kterých se mohou školy účastnit
K počátkům chuti – Vzdělávací balíček pro učitele a žáky
nabízí kurz senzorického vzdělávání, který pomáhá cvičit smysly dětí, aby rozpoznaly kvalitu jídla.
Poznejte a ochutnejte rozmanitost jižní Moravy
ochutnávkové výstavy sezónních a místních potravin se budou konat ve spolupráci se Zahradnickou
fakultou v Lednici ve stanu na Zelném trhu od června do října 2019
Školní farmářský trh
8 týdenní podnikatelský projekt pro žáky, ve kterém poznají potraviny a zahradničení. Na Školním
farmářském trhu, který proběhne v říjnu na Zelném trhu, budou moci školy v připraveném stánku
prezentovat své výrobky.
Bližší informace naleznete v elektronické příloze tohoto čísla školního zpravodaje a na webové
stránce:
http://www.jidlozblizka.cz/ochutnejte-jidlo-z-blizka/zapojte-vasi-skolu-do-poznavani-rozmanitostijizni-moravy
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J A K P RA CO VAT S M E TO DI KO U DO P RAV NÍ V Ý CHO V Y P RO M Š
Seminář se bude konat 24. 4. 2019 od 10.00 do 13.00 hod. v Centru dopravního výzkumu, v. v. i.,
Líšeňská 33a, 636 00 Brno v zasedací místnosti. Seminář je realizován v rámci projektu
Celorepubliková implementace Metodiky dopravní výchovy pro MŠ financovaného Ministerstvem
dopravy. Je určen pro pedagogy mateřských škol a je zdarma, účastníci obdrží osvědčení.
Více informací a vyplnění online přihlášky: https://www.cdv.cz/jak-pracovat-s-metodikou-dopravnivychovy-pro-materske-skoly-07/
Kontaktní adresa: Ivana Pařízková, tel. 724 047 367, e-mail: ivana.parizkova@cdv.cz

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)
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. 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

M O NT E S S O RI P E D AG O G I K A P RO M Š
Akreditace MŠMT –č.j. MSMT- 28951/2017-1-1140
Prožitkový kurz nabízí vhled do Montessori pedagogiky, časová dotace je 80 hod (10 dnů).
Seznámíte se se základními principy a filozofií montessori metody se zaměřením na předškolní věk
a s didaktickými pomůckami, které si prakticky vyzkoušíte. Ukážeme si, jak vypadá připravené
prostředí v mateřské škole, individuální práce a práce ve skupině.
Termín konání:
1. – 5. 7. + 8. – 12. 7. 2019
nebo 19.– 22. 8 + 21. – 22. 9.+ 19. – 20.10. + 16. – 17. 11. 2019
Zvýhodněná cena:
10.900 Kč
Kontakt: Montessori centrum Brno, Ječná 29a, 621 00 Brno, tel: 732 859 257,
e-mail: info@montessori-brno.cz, www.montessori-brno.cz
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N A BÍ D KA BA BY O N L I NE P RO P Ř E DŠ KO L NÍ V Ý CHO V U
Vydavatelství Babyonline vydává knihy k rodinné předškolní výchově, které jsou za 10 let existence
tohoto vydavatelství vnímány jako jediné naučné knihy pro děti a mládež se zaměřením na zdravý
životní styl, bezpečné chování, rozvoj praktické a emoční inteligence dětí.
Vydavatelství může poskytnout školkám neomezený počet DL kartiček o předškolní přípravě
a Písmenkové kartičky pro chytré hlavičky. Mateřské školy, které mají o tento materiál zájem, si
mohou napsat na kontaktní adresu vydavatelství.
Přehled materiálů, které jsou pro rodiče zdarma:
 nejnovější videa: https://www.babyonline.cz/mame-doma-predskolaka
 Rok předškoláka: https://www.babyonline.cz/akcni-svet-deti/vzdelani/rok-predskolaka
 celá část Vzdělání dětí: https://www.babyonline.cz/akcni-svet-deti/vzdelani
 jak na sexuální výchovu v kruhu rodinném: https://www.babyonline.cz/jak-se-vyrovnat-sesexualni-vychovou-u-vlastnich-deti-pomocnik-pro-rodice-i-pedagogy, včetně reálných dotazů
dospívajících děvčat
Kontakt:
MUDr. Jana Martincová, Vydavatelství Babyonline, tel. 603 522 881
www.babyonline.cz, www.prochytrehlavicky.cz

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Seminář Jak vychovávat dítě s ADHD
Datum a čas: 18. 5. 2019 v čase 9.00 – 16.00 hod.
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/jak-vychovavat-dite-s-adhd/
Otevřená rodičovská skupina
Datum a čas: 17. 4. 2019 v čase 16.00 – 18. 30 hod.
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/otevrena-rodicovska-skupina/
Otevřená rodičovská skupina
Datum a čas: 22. 5. 2019 v čase 16.00 – 18. 30 hod.
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/otevrena-rodicovska-skupina/
Otevřená rodičovská skupina
Datum a čas: 12. 6. 2019 v čase 16.00 – 18. 30 hod.
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/otevrena-rodicovska-skupina/
Všechny tyto semináře se konají v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno.

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
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)
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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 8. 4. 2019, 17.00 hod., sál OVK: Smích skrze slzy III: Vznik státu Izrael a písňový cyklus
Z židovské lidové poezie op. 79, přednáška muzikologa Jana Špačka, vstupné 30 Kč
PO 15. 4. 2019, 17.00 hod., sál OVK: Ze života Židů IV: Umění z pohledu tradičního judaismu,
přednáška Chaima Kočího, vstupné 30 Kč
ÚT 16. 4. 2019, 17.00 hod., sál OVK: Domy věčnosti XI: Hranice, Lipník na Bečvou, Holešov,
přednáška fotografky a publicistky Heleny Bretfeldové, vstupné 30 Kč
ČT 25. 4. 2019, 17.00 hod., sál OVK: Představení knihy Dolette, má drahá, Vy víte, co máte udělat…
představení knihy publicistky Ladislavy Chateau, vstupné 30 Kč
NE 28. 4. 2019, 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice, Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Medvídek Dubi a ten, koho Bůh miloval, vstupné 30 Kč
ÚT 30. 4. 2019, 17.00 hod., sál OVK: Vernisáž výstavy Bringing Together Divided Memory

ŠKOLY ŠKOLÁM
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
MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29, p. o. nabízí pracovní místo učitelky MŠ na celý úvazek jako
zástup za nemoc do 30. 6. 2019. Platová třída 9, stupeň dle dosažené praxe. Nástup možný ihned.
Reálná perspektiva prodloužení pracovního poměru na delší období. Kontakt: ZŘ – paní Nekužová
545 428 521, kancelář 545 428 511, e-mail: nekuzova@maskola.cz, skolka@maskola.cz.
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Mateřská škola Brno, přísp. org., nám. SNP 25a, Brno 613 00 přijme do pracovního poměru na
úvazek 0,70 kvalifikovanou p. učitelku (zástup za MD) a školní asistentku na 0,50 úvazek
(Šablony). Nástup možný ihned.
Své žádosti s životopisem zasílejte prosím na e-mail: mssnp@seznam.cz
Kontakt: 548 525 480, 724 546 447
Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace hledá :
 učitelku – úvazek 1,0 – nástup 26. 8. 2019
 učitelku – úvazek 0,81 (25 hodin přímé práce týdně) – nástup 1. 9. 2019.
Kontakt: tel. 775 534 771, e-mail: ms.m.majerove@seznam.cz
Mateřská škola Brno, přísp. organizace, Velkopavlovická 15, Brno, 615 00
hledá pomocnou kuchařku na plný úvazek. Pracovní doba 7.00 – 15.30 hod. Nástup od 1. 7. 2019.
Požadujeme: dobrý vztah k dětem, samostatnost, spolehlivost, praxe ve ŠJ vítaná.
Informace na tel. 544 210 867 (od 8.00 – do 13.00 hod.), e-mail: sk.velkopavlovicka@email.cz
Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace hledá:
kuchařku – vyučená, úvazek 1,0, nástup 1. 5. 2019.
Kontakt: tel. 775 534 771, e-mail : ms.m.majerove@seznam.cz

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Vyučená kuchařka hledá práci ve školním stravování, praxe 25 roků – okolí Líšně, Židenic,
Vinohrad, Slatiny.
Kontakt:
tel. 605 946 425

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
N O V É L E Z E C KÉ CE NT R UM HA NG A R
Dovolujeme si vám představit HANGAR, nové lezecké centrum Adama Ondry v Brně, které ve
spolupráci s Českým horolezeckým svazem organizuje lezecké kurzy pro děti a mládež.
Rádi bychom vás pozvali na hodinu plnou lezení a her v rámci tělesné výchovy a blíže vás tak
seznámili s novým olympijským sportem, který má v České republice velkou tradici.
Nabízíme pro děti několik úrovní kurzů, od začátečníků, přes mírně pokročilé, až po profesionály,
kterým nabízíme systematický trénink s možností přípravy na závody.
Kurzy vedou zkušení instruktoři, kteří cílí zejména na přirozený rozvoj dětí. Děti se v kurzech učí
nejen správnému držení těla, koordinaci pohybu a rozvoji síly, ale i vzájemné spolupráci ve skupině
a pozitivnímu vztahu k přírodě. Pro více informací nás prosím kontaktujte na: kurzy@hangarbrno.cz
Bc. Tomáš Labounek, tel: 724 266 120
HANGAR climbing playground by Adam Ondra www.hangarbrno.cz
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K O N KU RZ B RN Ě NS KÉ H O D Ě T S K É H O DI VADL A
Konkurz Brněnského dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 26. května 2019 od 9:00 do 16:00
hod. v prostorách sálu/auly Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se mohou zúčastnit děti
s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let. Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se
mohou zúčastnit Letního soustředění BDD 2019 v termínu od 10. 8. do 24. 8. 2019.
BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes
již zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil.
Bližší informace lze získat na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz, na které lze i dítě
přihlásit do konkurzu. 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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