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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Semináře pro školy k reformě financování
Zástupci MŠMT budou v následujících dvou měsících pořádat pro školy ze všech krajů semináře
k reformě financování škol. Druhé kolo seminářů bude zaměřeno zejména na správné vyplňování
výkazů, na základě kterých budou školám od příštího roku rozdělovány peníze na platy pedagogů.
Jedná se už o druhý ročník seminářů, zúčastnit by se mělo zhruba 3600 zástupců mateřských,
základních i středních škol.
Dosavadní financování škol nyní funguje tak, že v lednu dostaly kraje rozpis rozpočtu z MŠMT, do
března si pak kraje musely stanovit své krajské normativy. Na základě těchto normativů pak kraje
rozepsaly rozpočty pro jednotlivé školy. Ředitelé se tak až v dubnu dozvěděli, kolik budou mít peněz
na zajištění výuky. Od roku 2020 ale rozpis většiny peněz pro jednotlivé školy provede MŠMT, a to
již do konce ledna. Kraje pak tento centrální rozpis pouze doplní o prostředky z krajských normativů.
V lednu 2020 budou tedy ředitelé škol znát maximální počet pedagogických i nepedagogických
zaměstnanců včetně objemu peněz na platy ve vybraných druzích škol a školních družin.
Na financování reálného objemu výuky a reálné výše tarifních platů pedagogů v mateřských,
základních a středních školách, školních družinách a konzervatořích je totiž nový systém založen. Pro
jednotlivé obory vzdělání, mateřské školy a družiny je stanoven maximální rozsah vzdělávání hrazený
ze státního rozpočtu.
Na období září – prosinec 2019 bude vyhlášen rozvojový program, jehož cílem je dofinancování
úvazků pedagogů, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti s připravovanou změnou
financování (zejména s dělením tříd). Od ledna 2020 budou tyto intervence již součástí rozpisu peněz
školám z úrovně MŠMT.
Prezentace ze seminářů ke stažení ZDE
Časté dotazy k reformě financování regionálního školství ZDE
Termíny seminářů (pozvánky včetně informací o místě konání budou ředitelům škol rozesílány
průběžně).
Termín konání semináře pro Jihomoravský kraj:
5. 6. 2019
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/startuje-druhe-kolo-seminaru-pro-skoly-k-reformefinancovani

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
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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.
Uzávěrka přihlášek je do 31. května 2019.
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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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Metodické setkání se zástupci městských částí
Dne 17. května 2019 v 9.00 hodin se na Nové radnici Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 1,
v zasedací místnosti Podkova uskuteční metodické setkání zástupců městských částí s pracovníky
OŠMT MMB.

Metodická setkání s řediteli škol
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na metodická setkání ředitelů/ek základních škol, mateřských škol
a školních jídelen s pracovníky OŠMT MMB, která se uskuteční v zasedací místnosti
Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1
pro ředitele/ky mateřských škol
20. 5. 2019
pro ředitele/ky základních škol
21. 5. 2019
pro ředitele/ky školních jídelen
21. 5. 2019 13.00 – 15.00 hodin
Ředitelé mateřských a základních škol si konkrétní hodinu vyberou sami pomocí
přihlašovací aplikace, která bude spuštěna začátkem května (o jejím spuštění vás
budeme informovat e-mailem).

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 byly rozeslány
v elektronické příloze minulého čísla školního zpravodaje.

Nové právní předpisy
Vyhláška č. 107/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů
 Účinnost vyhlášky: 1. 5. 2019
 Vyhláška nově upravuje, kdo má být jmenován členem komise v případě konkurzního řízení na
vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy, která je zřizovaná
buď MŠMT, krajem, obcí anebo dobrovolným svazkem obcí.
 Nově je také upravena povinnost zřizovatele požádat s dostatečným předstihem před konáním
konkurzu Českou školní inspekci, pedagogickou radu, školskou radu a případně krajský úřad
o určení člena komise, a případný další postup, pokud neurčila pedagogická rada nebo školská
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rada člena komise nejpozději do 30 dnů od předložení žádosti zřizovatele nebo pokud určený člen
odmítne funkci vykonávat.
Dále jsou ve vyhlášce stanoveny další náležitosti oznámení o vyhlášení konkurzního řízení, a je
zaveden pojem „doplňkové hodnocení“.
Vyhláška rovněž upravuje, jak komise postupuje, když přihláška nesplňuje zákonné požadavky,
a to včetně lhůt a způsobu doručování pozvánky o konání konkurzního řízení.
V této vyhlášce je také zakotveno, jak konkurzní komise má posuzovat vhodnost uchazečů pro
výkon činnosti ředitele.

Poděkování za taneční festival Brno 2019
OŠMT MMB děkuje všem organizátorům a účastníkům Mezinárodního tanečního festivalu
neprofesionálních dětských tanečních souborů školních družin, školních klubů a volnočasových aktivit
Brno 2019, který se konal dne 26. 4. 2019 ve velkém sále stadionu KC Babylon, Kounicova 20/22,
Brno pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka.

Poděkování za festival Petrklíč
OŠMT MMB děkuje ZŠ Krásného 24 Brno za organizaci festivalu Petrklíč ZŠ Krásného 24 – Vítání
jara dětským zpěvem, který se uskutečnil ve dnech 26. 4. 2019 v Červeném kostele a 27. 4. 2019
v Dělnickém domě v Židenicích.

Poděkování za přehlídku Gymnasia Cantant
OŠMT MMB děkuje Gymnáziu Brno, Vídeňská a spolku Gymnasia Cantant za organizaci
celostátního finále XXV. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia
Cantant. Tato přehlídka se uskutečnila 26. 4. 2019 v Koncertním Konventu Milosrdných bratří,
Vídeňská 7 v Brně a slavnostní závěrečný koncert s předáním ocenění hodnoceným sborům pak
27. dubna 2019 v sále Sono centra na Veveří 113 v Brně,

Kdo určuje, kdy bude zaměstnanec čerpat dovolenou?
Mgr. Michal Smejkal
Často se říká „beru si dovolenou“, avšak je potřeba si uvědomit, že obecně vzato zaměstnanec nemá
právo rozhodnout o přesné době čerpání své dovolené. Dle zákoníku práce je to totiž zaměstnavatel,
kdo rozhoduje, kdy bude zaměstnanec čerpat dovolenou. Obecně platí, že zaměstnavatel je dobu
čerpání dovolené povinen určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného (příp.
s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců) tak, aby dovolená mohla být
vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku1, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Při
určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele
a k oprávněným zájmům zaměstnance.
Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14
dnů předem. Samozřejmě je možné, že se se zaměstnancem dohodne na kratší době (např.
zaměstnanec předá zaměstnavateli vyplněnou „dovolenku“ den před tím, než by si přál čerpat
dovolenou a zaměstnavatel s tím souhlasí a čerpání dovolené v zaměstnancem navrhované době
skutečně nařídí).

1

Dovolená se i v oblasti školství poskytuje za kalendářní nikoliv školní rok.
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Navíc platí, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci určit dobu čerpání dovolené tak, aby dovolenou
vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo2, ledaže v tom
zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance (např. dlouhodobá nemoc) nebo naléhavé
provozní důvody3.
Pokud by taková situace nastala (překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní
důvody) je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci dobu čerpání dovolené tak, aby dovolená byla
vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. 4 Neurčil-li by zaměstnavatel
zaměstnanci čerpání dovolené nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo
určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Až v takovém případě je právem zaměstnance rozhodnout
o době, kdy bude dovolenou čerpat.5 Čerpání dovolené je zaměstnanec v takovém případě povinen
písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na
jiné době oznámení.
Nevyčerpanou dovolenou je možné proplatit pouze v jediném případě, a to v souvislosti se skončením
pracovního poměru.
Závěrem podotýkáme, že pravidla o čerpání dovolené jsou stejná jak pro pedagogické pracovníky,
tak pro pracovníky nepedagogické. Ředitelé škol a školských zařízení si vzhledem ke svému
postavení (statutární orgán zaměstnavatele) o době čerpání své dovolené rozhodují sami (nečiní tak
zřizovatel), avšak vždy je třeba respektovat pravidla stanovená zákoníkem práce.

Pozvánka na 23. mezinárodní konferenci Czech Dalton, z. s.
Czech Dalton, z. s. zve všechny zájemce na 23rd BRNO INTERNATIONAL DALTON
CONFERENCE, která se bude konat 16. 5. 2019 od 9.00 hod. v ZŠ a MŠ Husova 17, Brno pod
záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka. Konference je zaměřena především
na jazyky, ale i jiná témata. Konference je akreditována MŠMT ČR pod č.j. MSMT-482/2017-1-34.
Elektronickou přihlášku najdete na adrese https://forms.gle/wcfgmyyVmZk3nEFm6 .
Více informací naleznete na pozvánce přiložené v elektronických přílohách tohoto čísla školního
zpravodaje.

Pozvánka na hudební festival Amari kereka
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 srdečně zve všechny rodiče, přátele a širokou veřejnost na 11. ročník
hudebního festivalu Amari kereka. Festival se koná pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna
Mgr. Petra Hladíka dne 23. 5. 2019 od 14.00 hod. v KS Omega, Musilova 2a, Brno.

Oslavy 100. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně
Masarykova univerzita slaví letos 100. výročí založení a na 15. června zve do Brna všechny své
absolventy a absolventky. Přijďte se setkat se svými kolegy, přáteli a pedagogy ze studijních let.
Prohlédněte si, jakou proměnou prošla vaše fakulta. Přijďte se přesvědčit o síle a kvalitě univerzity, na
jejímž vybudování jste se během uplynulých sta let podíleli. Program Dne absolventů na fakultách
a Festivalu MUNI 100 na brněnském výstavišti najdete na www.muni100.cz. Vstupenky za

Tedy zaměstnavatel by měl zaměstnanci nařídit čerpání dovolené, na kterou mu vzniklo právo v roce 2019, tak,
aby celá dovolená byla v roce 2019 vyčerpána.
3
Máme za to, že tyto naléhavé provozní důvody je zaměstnavatel případně povinen nejen tvrdit, ale i prokázat.
4
Tedy dovolená za rok 2019 do konce roku 2020.
5
Např. tedy pokud má zaměstnanec nevyčerpanou dovolenou za rok 2018 a zaměstnavatel do 30. 6. 2019 neurčí
zaměstnanci dobu čerpání této dovolené, má zaměstnanec od 1. 7. 2019 právo rozhodnout o době čerpání této
nevybrané dovolené za rok 2018 sám, přičemž by ji měl vyčerpat do konce roku 2019.
2
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zvýhodněnou cenu 100 Kč pro absolventy – https://is.muni.cz/obchod/MUNI100/festival/ – jsou
v prodeji pouze do 5. června.
Více informací naleznete na pozvánce přiložené v elektronických přílohách tohoto čísla školního
zpravodaje.

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami
OŠMT MMB upozorňuje, že na www.jmskoly.cz naleznete přehled škol zřizovaných pro děti a žáky
se specifickými vzdělávacími potřebami podle § 16 odst 9 školského zákona (stav k 1. 4. 2019).
Special. školy přehled 2019.xlsx
Odkaz: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/prehled-skolzrizovanych-pro-deti-a-zaky-se-specifidkymi-vzdelavacimi-potrebami

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/

Brněnské dny bez úrazů 2019
V rámci projektu Brno – Zdravé město se ve dnech od 23. května do 22. června 2019 uskuteční
kampaň Brněnské dny bez úrazů s bohatým programem nejen pro děti. Pro žáky 1. st. ZŠ je v týdnu
od 3. do 7. června nachystán výukový program věnovaný tematice úrazů v období letních prázdnin,
v první polovině června se uskuteční úspěšný projekt „Preventivní vlak“, který je zaměřen na prevenci
úrazů dětí a mládeže na železnici. V sobotu 25. května a 1. června je pro rodiny s dětmi připravena
akce na dopravním hřišti v Pisárkách s názvem „Na koloběžce bezpečně a podle pravidel“. V průběhu
kampaně se nejen malí návštěvníci budou moci záživnou formou seznámit s poskytováním první
pomoci – na dětském dni v Černovicích se naučí ošetřovat reálně vypadající zranění a na Brněnské
přehradě se podívají, jak vypadá práce vodních záchranářů. V neposlední řadě budou zájemci moci
zavítat i do technického muzea, kde na ně čeká řada zajímavostí z oblasti medicíny včetně ukázek
vojenské a záchranářské techniky. Kompletní program Brněnských dnů bez úrazů je k dispozici na
www.zdravemesto.brno.cz.
Kancelář projektu Brno – Zdravé město, Odbor zdraví MMB
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PROJEKTY OP VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II
Aktuální informace:
MŠMT ČR zveřejnilo závěrečné výsledky hodnotícího procesu budoucích projektů místního akčního
plánování v Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Projektová žádost statutárního města
Brna k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II)
tímto procesem prošla velmi úspěšně, projektové aktivity byly podpořeny v plném rozsahu.
Projekt bude zahájen 1. 9. 2019 a potrvá tři roky, do 31. 8. 2022. Celkové náklady projektu dosahují
téměř 35,5 mil. Kč, spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.
Do projektu bude zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých
zřizovatelů působících na území města Brna. Projekt MAP Brno II je největším projektem MAP
v České republice.

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Aktuální informace:
Pro doučovatele 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:
Třinácté setkání platformy projektu se koná ve středu 29. 5. 2019 ve 13:30 hodin k tématu Prevence
školní neúspěšnosti u dětí v mateřské škole.
Setkání bude zaměřeno na volbu přístupů a strategií při práci s předškolními dětmi a jejich rodiči před
nástupem na základní školu, na oblast deficitů dílčích funkcí, komunikační dovednosti, podporu školní
úspěšnosti dětí. Lektorka: prof. Miroslava Bartoňová, Univerzita Karlova
Registrace je otevřena na webovém rozhraní: materskeskoly.brno.cz.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVANÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
3 0 L E T S P O L UP RÁ CE B R NO – S T UT T G A RT
Ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2019 proběhnou v Brně oslavy třicetileté spolupráce Brno – Stuttgart.
Oslavy zahájí návštěva stuttgartské delegace na některých brněnských školách a přijetí u paní
primátorky ve čtvrtek 30. 5., v pátek 31. 5. proběhne od 10.00 hod. konference ke spolupráci spolků
s názvem „Brno – Stuttgart 30 let spolupráce, poznávání, vzdělávání“ v Otevřené zahradě Údolní
a odpoledne od 14.00 hod. se uskuteční slavnostní akademie v KD Semilaso.
V sobotu 1. 6. 2019 se uskuteční pochod smíření.

B AT ŮŽ KO V Ý P RO J E KT
Mary’s Meals je mezinárodní charitativní organizace zajišťující hladovějícím dětem v nejchudších
zemích světa jedno hodnotné jídlo v místě jejich vzdělávání (ve škole) s cílem přivést chudé děti do
školy, aby získaly vědomosti, které jim v budoucnu mohou pomoci se vymanit se z chudoby. Náklady
na jedno dítě pro celý školní rok činí 421 Kč, což je méně než 2 Kč na den. Takhle nízká suma je
možná jenom díky vytrvalé práci místních dobrovolníků a dobrovolníků z dárcovských zemí.
Naší vizí je, aby každé dítě dostalo jídlo v místě svého vzdělávání a ti, kteří mají přebytek, se budou
dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb.
Školy v Brně bychom rádi pozvali ke spolupráci v rámci tzv. batůžkového projektu. Primárním
cílem tohoto projektu v České republice je šíření povědomí o Mary's Meals a edukování dětí o zemích,
ve kterých je jídlo Mary's Meals podáváno. Dále pak zapojení dětí do tvorby batůžků pro kamarády
v africké Malawi a podpora zážitkové formy vzdělávání našich dětí.
Žáci v rámci svých tříd sbírají batůžky (např. jedna třída jeden batůžek, nemusí být nový)
s předepsaným obsahem (více prostřednictvím www.batuzkovyprojekt.cz nebo na přiloženém
letáčku). Děti, kterým se ve školách Mary‘s Meals podává jídlo, často nemají základní školní potřeby.
Mary’s Meals zašle naplněné batůžky těmto dětem a tak jim pomůže vymanit se díky vzdělání
z chudoby.
Škola je místo vzdělání a také prostor, kde naši žáci tráví velkou část svého času. Většina z nich zde
dostává také plnohodnotné jídlo, kterým se často plýtvá. Proto školu považujeme za ideální pro
možnost obeznámení se s životní realitou dětí větší části světa, které neměly to štěstí narodit se
v bohaté zemi. Věříme, že vzdělávání s Mary’s Meals pomůže žákům vážit si hmotného dobra (jídlo,
materiální zabezpečení) i vzdělání, jako klíčů k dobré budoucnosti. Chceme žákům a jejich učitelům
touto cestou nabídnout reálnou možnost ovlivnit přítomnost i budoucnost dětí v rozvojových zemích
a tak pozitivně přispívat i k vlastní budoucnosti.
Letáček k Batůžkovému projektu a bližší informace o Mary's Meals tvoří přílohu elektronické i tištěné
verze tohoto čísla školního zpravodaje.
Mgr. Kristína Třešňová, Mary’s Meals Česká Republika, z. s. Okružní 9a, Brno – Lesná, 638 00
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Z O O BR NO A S E V HL Í D KA
Akce Zoo Brno
May day: Den pro pěvce v Zoo Brno, 11. 5. 2019
Sobota 11. května 2019 bude ve vybraných českých a slovenských zoo sdružených v Unii českých
a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) patřit pěvcům!
Seznámíme vás s novou kampaní Evropské asociace zoo a akvárií „Silent Forest“ – Ztichlý les. Tuto
kampaň vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Úkolem kampaně je přispět
k záchraně zpěvných ptáků v jihovýchodní Asii. Každým dnem totiž mizí z lesů jihovýchodní Asie
obrovské množství zpěvných ptáků. Ti se stávají předmětem obchodu, ať už za účelem chovu, tak pro
účast na pěveckých soutěžích. V malých klíckách, ve kterých jsou ptáci drženi, z nich mnoho
nepřežije více jak několik dní. Ty nejžádanější druhy již z některých ostrovů zcela zmizely a ocitají se
tak na pokraji vyhubení. Je tedy nejvyšší čas zasáhnout, než lesy zcela utichnou.
Stezka ke kampani Silent Forest 13.00 – 17.00 hodin
Stezka ke kampani Silent Forest návštěvníky Zoo Brno seznámí nejen s krizí zpěvných ptáků
v jihovýchodní Asii, ale také s našimi pěvci. Všechny milovníky přírody, ať už malé nebo větší,
zveme k Exotáriu, kde si vyzvednou formulář na vzdělávací stezku.
Jak můžete pomoci? Odneste starý dalekohled do zoo a pomozte zachránit kriticky ohrožené
pěvce v Indonésii!
Máte doma na půdě nebo ve skříni starý, ale stále ještě funkční dalekohled? Pokud jej můžete
postrádat, zaneste dalekohled do Zoo Brno. Nasbírané dalekohledy budou předány Zoo Liberec, která
předsedá kampani EAZA Silent forest – Ztichlý les. Dalekohledy získají indonéské děti, které se
zapojí do speciálních výukových programů na rozvíjení zájmu o životní prostředí a jeho ochranu.
Akce SEV Hlídka
Férová snídaně a piknik na Hlídce
O co se jedná? Jde o piknikový happening, jímž účastníci mohou ukázat, že se zajímají o životy
pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Během snídaně si
společně se svými sousedy a známými pochutnáme na fairtradových a lokálních dobrotách, které si
s sebou přineseme. Dáme tak najevo, že nám není lhostejné, kdo a za jakých podmínek pro nás
plodiny pěstuje.
Na účastníky pikniku bude čekat také program pro děti i celé rodiny na téma Zvířata na Hlídce,
Zdravý životní styl s ochutnávkou zdravých svačinek. Na terase dětem i dospělým nabídneme různé
venkovní hry.
A kdy se bude piknik konat? 11. 5. 2019 od 10.00 do 13.00 hodin
Loni snídalo více než 8000 lidí na 172 místech České republiky, buďte mezi nimi letos i vy!
Hlavním pořadatelem akce je nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko, v Brně akci
podporuje kancelář Brno Zdravé město (Magistrát města Brna).
Pohádkový park Špilberk 24. 5. 2019 od 16.00 do 18.00 hodin
Jedno květnové páteční odpoledne se park Špilberk promění v říši pohádek. Bytosti z různých
pohádek tu budou na děti i jejich rodiče čekat s otázkami a úkoly, které přinesou ze svých říší. Za
splnění úkolu dostanou děti zlaťák, který si nakonec smění v krámku paní Hostínské za nějakou
odměnu. Na závěr cesty nebude chybět ani říše voňavých špekáčků opečených na ohni.

P L AN E T Á RI U M M O RAVA
Nabízíme vám nový film, který je pokračováním úspěšného filmu Polaris:
Lucie: tajemství padajících hvězd
Pokračování úspěšného příběhu ledního medvěda a tučňáka z pořadu Polaris. Nejdříve podniknou
vesmírnou cestu na palubě rakety Polaris, aby odhalili záhadu polární záře. Za tajemstvím padajících
hvězd se společně s kolibříkem Lucií vydají na další bláznivé dobrodružství na Měsíc, dále mezi
planetky do oblasti mezi Marsem a Jupiterem a nakonec přistanou na povrchu jedné komety. Hlavní
představitele opět jedinečným způsobem namluvili Richard Genzer a Michal Suchánek.
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Nejlevnější pojízdné planetárium v ČR, cena za žáka 40,- Kč, délka programu 40 – 60 minut, zdarma
– lektorská činnost, doprava po Brně, bonusový film, pracovní listy k filmům.
Přijímáme objednávky na školní rok 2019/2020.
Více informací na našich stránkách: www.planetarium-morava.cz, planetarium.morava@gmail.com
Kontakt:
tel. +420 704 798 853

FA S T BĚ H – P RO J E KT HO BI T
28. května 2019 se v brněnském parku Anthropos uskuteční zážitkový závod FAST běh, určený pro
žáky 6. – 9. tříd. Závod prověří nejen rychlost, ale i znalosti o mozkové mrtvici a srdečním infarktu.
Kromě stanovišť s první pomocí se děti i dospělí pobaví u doprovodných sportovních aktivit jako
bodyzorbing nebo střelby z luku. Akci již potřetí organizuje FN u sv. Anny za podpory Magistrátu
města Brna. Nenechte si tuto jedinečnou akci utéct a registrujte tříčlenná družstva co nejdřív.
Registrace:
https://bit.ly/fastbeh2019
Kontakt:
hana.pokorna@fnusa.cz; +420 734 355 410

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
Výstava Branky Body Brno
Hlavní výstava sezóny na Špilberku představí historii a úspěchy brněnského sportu, jehož tradice sahá
150 let zpět. Zavzpomínáme na plejádu úspěšných sportovkyň a sportovců a připomeneme si
významné sportovní akce, které zvedaly Brňany ze sedadel. Oprášíme téměř zapomenuté počátky
brněnských sportovních spolků v době monarchie a popíšeme vzestup sportu v rámci sokolských,
orelských a dalších tělovýchovných jednot v éře republiky. Znovu prožijeme slavná vítězství fotbalistů
Zbrojovky, hokejistů Komety a dalších legend sportovního Brna.
Vernisáž výstavy se bude konat 15. 5. 2019 od 17.00 hodin na Špilberku.
Výstava bude otevřena od 16. 5. do 31. 12. 2019
100 let Velkého Brna
V roce 1919 bylo k městu Brnu připojeno 23 okolních obcí, čímž vzniklo tzv. Velké Brno. Město se
tím zvětšilo téměř sedmkrát a počet obyvatel se zdvojnásobil. Otevřela se tím cesta k mimořádnému
rozvoji ve 20. a 30. letech 20. století, kdy se z Brna stala moderní metropole Moravy a důležité
centrum kultury, školství a architektury. Výstava bude k vidění v Křížové chodbě na Nové radnici.
Tato výstava bude k vidění v Křížové chodbě na Nové radnici od 12. 7. do 11. 8. 2019 v době od 9.00
do 17.00 hod.
Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy
Dříve místní umělecká celebrita, dnes zapomenutý malíř. Výstava Emil Pirchan: „Malerfürst“
brněnské okružní třídy vám na Špilberku představí nejslavnějšího malíře, který koncem 19. století
působil v Brně. Portrétoval císaře, brněnské primátory a významné osobnosti, maloval velké oltářní
obrazy pro moravské kostely a také navrhoval slavnostní kostýmované průvody. Jeden z jeho obrazů
byl dokonce vystaven v New Yorku.
Od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin od 21. 3. do 23. 6. 2019.
Vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, gymnázia
Víte, kdo byl nazýván knížetem malířů? Jaký je to pocit, stát se modelem? V programu si vyzkoušíme
vytvořit vlastní portréty za pomocí filmové techniky.
Cíl: žáci aktivně vnímají a tvořivým přístupem interpretují umělecké dílo, při reflexi portrétní tvorby
malíře vyjadřují vnitřní stavy a emoce, prožívají individuální tvůrčí zkušenost s filmovou /
audiovizuální tvorbou.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura, Člověk a společnost, Filmová / Audiovizuální výchova,
Informační a komunikační technologie
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Délka programu: 180 minut. Cena programu: 150 Kč / žák
Objednávky a informace: MgA. Barbora Svátková,
svatkova@spilberk.cz

Ph.D.;

tel.:

542 123 635;

e-mail:

D Ě T S KÁ I L US T RO VAN Á K NI HA P RO DĚ T I
Knížka O Bětušce Vašíkovi je dětská ilustrovaná kniha pro děti od 4 do 8 let. Jde o příběhy děvčátka
a chlapce v rozmezí jednoho kalendářního roku. Obsahuje 31 příběhů s obrázky. U některých příběhů
jsou místa určená k tomu, aby si dítě mohlo namalovat svůj vlastní obrázek. Knížka se tak může stát
i památkou na dětství. Jde o příběhy, které může zažít každé dítě. Jsou reálné, ale obsahují i prostor
pro dětskou fantazii. Jsou spojeny s měnící se přírodou během celého roku. Zobrazují i rodinné vazby.
Kniha má pevnou vazbu i desky a je vytištěna na silném papíře, aby odolala kreslení i času.
V případě zájmu je možné kontaktovat autorku na adrese: hanakova.i@seznam.cz
Cena knížky je celkem 200 Kč. Pro zájemce v Brně je možné po domluvě osobní dodání.

M Ě S Í C Š KO L NÍ CH Z AH RA D
České školy se mohou letos v květnu již podruhé připojit k celosvětové kampani Měsíc školních
zahrad, která chce upoutat širší pozornost ke školním zahradám, hřištím a dvorkům. Záměrem této
iniciativy je, aby se prostředí venku – za okny školy – stalo nedílnou součástí života pedagogů i jejich
žáků. Více informací:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/mesic-skolnich-zahrad
190328_TZ_Mesic_skolnich_zahrad.pdf

V Z DĚ L ÁVA CÍ P RO G RAM P RO Š KO LY L E O Š J AN ÁČ E K
Program pro první stupeň ZŠ (ideálně 4. a 5. třída) – obrázková prezentace s množstvím audio a video
ukázek, především z opery Příhody lišky Bystroušky (animovaný film, ukázky ze záznamů různých
operních inscenací)
Program pro druhý stupeň ZŠ – obsahově podobný, kromě opery Příhody lišky Bystroušky je větší
prostor věnován opeře Její pastorkyňa
Oba programy je možné realizovat přímo v prostorách školní třídy. Délka cca 90 minut
Technické požadavky – větší projekční plátno, dataprojektor s možností připojení vlastního
notebooku, případně ozvučení (není nutné, pro ozvučení třídy máme dostačující reprobedny)
Pořádá TIC BRNO v rámci projektu Janáček Brno, kontakt: zahradkova@ticbrno.cz, tel. 776 310 874
Více informací: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/nabidkavzdelavaciho-programu-leos-janacek

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
Připomínáme, že 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.

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,
608 432 404, e-mail: cizek@amavet.org, Internet: www.amavet.org

S O UT Ě Ž V O DA P RO Ž I V O T
Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace vyhlašuje u příležitosti Světového dne
vody výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských škol, základních škol a nižších tříd víceletých
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gymnázií. Tématem soutěže je Voda pro život. Soutěž naplňuje výzvu Mezinárodní organizace
UNESCO, která desetiletí 2018 – 2028 vyhlásila Mezinárodní dekádou vody pro trvale udržitelný
rozvoj. Vyhodnocení soutěže proběhne v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje 2019 – čtvrtek
30. 5. 2019. Práce zasílejte do 15. května 2019 na adresu: ZŠ Šrámkova, Šrámkova 4, Opava 5,
747 05, obálku označte názvem „SOUTĚŽ“. Registrační karta prací – viz příloha.
Více informací: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/vytvarnaa-literarni-soutez-voda-pro-zivot-2019

ŠKOLENÍ A KURZY
Ř E D I T E L NAŽ I V O
Nový dlouhodobý program podpory pro vedení škol „Ředitel naživo“ je zaměřený na praktický rozvoj
škol a jejich vedení. Programem mají procházet dvojice z vedení škol (například ředitel a zástupce).
Byl vytvořen organizací Učitel naživo ve spolupráci se zkušenými českými experty a řediteli,
inspirován nejlepšími zahraničními programy. Bližší informace na www.reditelnazivo.cz
Prezentace tohoto programu a souhrn nejdůležitějších informací tvoří přílohu elektronické verze
tohoto čísla školního zpravodaje.
Lenka Štěpánová, Učitel naživo

K O NF E RE NC E K AR I É RO V É P O R ADE NS T V Í P RO I N KL U Z I V N Í
S P O L E Č NO S T
Mezinárodní konference Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost se uskuteční 11. – 13. 9.
2019 v Bratislavě. Jedná se o prestižní konferenci s dlouhou tradicí, kterou zastřešuje Mezinárodní
asociace pro studijní a profesní poradenství (IAEVG), nejstarší a největší mezinárodní organizace
v oblasti kariérového poradenství, která má členy z 36 zemí.
Další informace naleznete zde a na webu konference.

H Y G I E NI C KÉ M I NI M UM
Semináře 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. Semináře povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy.
Součástí je test a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termín:
27. 8. 2019 (úterý) 13.00 – 18.00 hod. nebo
29. 8. 2019 (čtvrtek) 13.00 – 18.00 hod.
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. 606 503 081, Dita Ochmannová, 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
20. 8. 2019

8.00 – 16.00 (ÚT – ČT) teorie
8.00 – 16.00 (ÚT) teorie
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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. 5. 2019 (počet účastníků omezen)
Kontakt:
NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00, e-mail
dita@ncm.cz, www.ncm.cz

D E N O T E V ŘE N Ý CH D V E ŘÍ V CE NT R U A NA BE L L
Centrum Anabell, z. ú. se zabývá pomocí osobám s poruchami příjmu potravy, ale nejen jim.
Dne 6. 5. 2019 pořádá Den otevřených dveří v době od 10.00 do 18.00 hod. v místě: Masarykova
506/37, Brno, 5. poschodí. Co vám nabízí:
Od 10.00 do 12.00 hod. Minikurz líčení s paní Magdou Dvořákovou pro 10 osob, rezervujte si místo
na recepci KCA Brno: tel. 542 214 014 nebo 724 824 619.
Od 16.00 do 17.30 hod. pod vedením sociální pracovnice Bc. Lenky Šoulákové si můžete vytvořit
vlastní Motivační deník. Kapacita je 6 osob, cena 70 Kč. Rezervujte si místo na recepci KCA Brno:
tel. 542 214 014 nebo 724 824 619.
Po celý den od 10.00 – 18.00 hod. vám budou k dispozici naši pracovníci pro odborné konzultace.
Činnost Anabell lze podpořit odesláním DMS nebo SSM, více informací na www.darcovskasms.cz
nebo na níže uvedené kontaktní adrese.
Bc. Kristina Čadeni, DiS., vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnice
tel. 602 502 729, e-mail: kristina.cadeni@anabell.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 R I P E D AG O G I KA 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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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: 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.
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,
ČT 2. 5. 2019 od 17.00 hod., sál OVK: Vyhlazovací tábory jako součást konečného řešení židovské
otázky, přednáška historičky Jany Šplíchalové. Vstupné 30 Kč
PO 13. 5. 2019 od 17.00 hod., sál OKV: Smích skrze slzy IV: O posledních věcech člověka
a Smyčcovém kvartetu č. 8 c-moll op. 110, přednáška muzikologa Jana Špačka, vstupné 30 Kč.
ÚT 14. 5. 2019 od 17.00 hod., sál OKV: Ze života Židů V: Chinuch, přednáška Chaima Kočího,
správce pražského Nového židovského hřbitova. Vstupné 30 Kč.
SO 18. 5. 2019 od 19.00 hod.. Brněnská muzejní noc 2019
Letošní program zahájíme v 19 hodin loutkovou inscenací pro děti a rodiče Golem na motivy starých
židovských pověstí z rudolfinské Prahy. Počet míst je omezený, prosíme o rezervaci na
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brno@jewishmuseum.cz<mailto:brno@jewishmuseum.cz>. Od 21 hodin si návštěvníci budou moci
prohlédnout výstavu Bringing Together Divided Memory. Vstup volný.
NE 26. 5. 2019 od 15.00 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Medvídek Dubi jako
průvodce Chrámu uprostřed země. Vstupné 30 Kč.
ČT 30. 5. 2019 od 17.00 hod., sál OKV: Mnohovrstevná emancipace. Přednáška historika Daniela
Baránka. Vstupné 30 Kč.

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace
hledá učitelku MŠ do běžné třídy
 na úvazek 0.84 od září 2019
 na úvazek 0.13 – ihned
Kontakty: skolka@rezacova.cz , tel. 541 222 263 (10.00 – 12.00 hod.)
Mateřská škola Mateřídouška, střed města
hledá kvalifikovanou kolegyni do svého kolektivu. Nástup dle dohody. Nejlépe od nového školního
roku.
Úvazek 1, 18 dětí ve třídě, respektující a příjemné prostředí, tabulkový plat + osobní ohodnocení +
bonusy, zahrada, vlastní kuchyň s bio stravou.
Výhodou praxe 2 – 10 let, hra na klavír nebo kytaru. Škola je 25 let v síti MŠMT. Výborné hodnocení
ČŠI. Životopis zasílejte na materidouska@skolka.cz
Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace, Brno 613 00
přijme do pracovního poměru :
- vedoucí ŠJ na úvazek 0,56 nástup 1. 6. 2019
- vyučenou kuchařku na úvazek 1,00 nástup 1. 8. 2019
- kvalifikovanou učitelku na úvazek 1,00 nástup od 26. 8. 2019
Kontakt:
ms.cernopolni3a@centrum.cz, tel. 545 576 627, 775 618 250 (od 7,00 – 12,00 hod)
Základní a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace
přijme kvalifikovanou učitelku do mateřské školy na úvazek 0,80 (25 hodin týdně). Nástup od září
2019.
Kontakt:
hankana@centrum.cz, tel. 549 121 086 Navaříková, ZŘ
ZŠ Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace
hledá od 1. 8. 2019 učitele/učitelku na plný úvazek s aprobací český jazyk ideálně s německým
jazykem. Jedná se o stálé místo.
Informace na tel. č. 541 211 945 nebo na e-mailu: jedlicka@zssirotkova.cz
Nabízíme práci v pohodovém kolektivu, s motivovanými žáky a celou řadou pracovních benefitů.
ZŠ Sirotkova hledá také uklízečku na celý úvazek.
Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace
hledá pomocnou kuchařku – úvazek 0,72 , nástup 1. 9. 2019
Kontakty:
mskuchyne@seznam.cz , tel. 541 222 716
Školní jídelna Kounicova 30, Brno-střed
hledá vyučenou kuchařku na celý úvazek a zaučenou kuchařku na poloviční úvazek.
Nástup možný ihned.
Informace na telefonním čísle 541 211 967, nebo e-mailu: sjkounic@volny.cz.
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Školní jídelna při ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno-Soběšice
hledá na celý úvazek pomocnou kuchařku. Informace – telefonní číslo 541 238 227, nebo e-mailu
zeiberlichova@wo.cz. Nástup možný ihned.

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ hledá místo v mateřské škole s možným nástupem od září 2019
Kontakt:

tel. 739 245 950

Vychovatelka ŠD s dlouholetou praxí hledá místo učitelky ve školní družině.
Kontakt:

tel. 732 655 569

Vedoucí školní jídelny hledá práci na zkrácený úvazek. Zkušenost s programem VIS sklad a VIS
stravné, školné. Nástup možný ihned.
Kontakt:
tel. 736 257 229
Rekvalifikovaná kuchařka s praxí hledá zaměstnání v menší MŠ. Nástup možný od 1. 6. 2019,
případně dle domluvy.
Kontakt:
tel. 604 403 773

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
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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