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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
blíží se konec školního roku 2018/2019. Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna Vám všem ve
školách a školských zařízeních děkuje za Vaši práci, kterou
jste věnovali výchově, vzdělávání i vytváření zázemí ve
školách pro všechny děti. Přejeme Vám příjemně a klidně
prožité dny Vaší zasloužené dovolené.
Mgr. Martin Jelínek
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Organizace školního roku 2019/2020
Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny
budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne
v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

3. 2. – 9. 2.
2020
10. 2. – 16. 2.
2020
17. 2. – 23. 2.
2020
24. 2. – 1. 3.
2020
2. 3. – 8. 3.
2020
9. 3. – 15. 3.
2020

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, PrahaÚjezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha
8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, PrahaKolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, PrahaDolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice,
Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol,
Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
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Organizace školního roku 2020/2021
Č. j.: MSMT-4849/2019-2
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

1. 2. – 7. 2.
2021
8. 2. – 14. 2.
2021
15. 2. – 21. 2.
2021
22. 2. – 28. 2.
2021
1. 3. – 7. 3.
2021
8. 3. – 14. 3.
2021

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, PrahaÚjezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha
8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, PrahaKolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, PrahaDolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice,
Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol,
Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Soubor pedagogicko-organizačních informací na šk olní rok
2019/2020
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy,
konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020 má ředitelům škol a školských zařízení,
pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace a současně
upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2019/2020.
Nejedná se o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nýbrž o pomůcku,
která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.
Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud
se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže
Souboru platnosti.
Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny,
informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.
Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2019-2020.pdf
Odkaz. http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informacina-skolni-rok-3

Stanovisko MPSV a MŠMT
Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve
věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a Metodické doporučení k průběhu individuálního
vzdělávání dětí v mateřských školách
Z důvodu nejasnosti postupů v případě zápisu dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání zveřejňuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) společné stanovisko Ministerstva práce
a sociálních věcí a MŠMT. V této souvislosti bylo pro potřeby mateřských škol zpracováno také
metodické doporučení k individuálnímu vzdělávání.
Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf
Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření
dosahování očekávaných výstupů.pdf
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/stanovisko-ministerstva-prace-asocialnich-veci-a

Prezentace k reformě financování regionálního školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol druhé kolo
školení k reformě financování regionálního školství. Zde naleznete ke stažení prezentace, které na
školení ministerští úředníci představují. Změny financování regionálního školství – aktuální stav: ZDE
Prezentace PHmax v mateřských školách: ZDE
Prezentace PHmax v základních školách: ZDE
Prezentace změn financování nepedagogických pracovníků mateřských a základních škol: ZDE
Prezentace PHmax ve školních družinách: ZDE
Prezentace výkaznictví mateřských a základních škol a školních družin: ZDE
Prezentace PHmax ve středních školách: ZDE
Prezentace změn financování nepedagogických pracovníků středních škol, konzervatoří a vyšších
odborných škol: ZDE
Prezentace výkaznictví středních škol a konzervatoří: ZDE
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/prezentace-k-reformefinancovani-regionalniho-skolstvi?lang=1&ref=m&source=email
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Rozvojový program pro MŠ
Vyhlášení druhé etapy rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické
činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
MŠMT zveřejňuje výzvu k druhé etapě rozvojového programu. Cílem je zvýšení kvality předškolního
vzdělávání prostřednictvím zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol
a dále také zohlednění možnosti prodloužit provoz v mateřských školách.
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských
škol.docx
Příloha č. 1 - žádost.docx
Příloha č. 2 - kraje.xlsx
Příloha č. 3 - návrh tabulky pro MŠ.xlsx
Příloha č. 4 - vyúčtování.xlsx
Odkaz.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-druhe-etapy-rozvojovehoprogramu-financni

Rozvojový program Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019
(V. etapa)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pátou
etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni
základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských
zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu
školy.
Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím
dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování
vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci
České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků,
případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.
Pátá etapa rozvojového programu je určena pro období září – prosinec 2019.
Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně
čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této
adrese: http://is-plavani.msmt.cz.
Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů
pro žádost je otevřena od 15. května 2019. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději
do 12. června 2019.
Veškeré informace jsou uvedeny ve vyhlášení programu zde:
Vyhlášení rozvojového programu - V. etapa 2019.pdf
Vyhlášení rozvojového programu - V. etapa 2019.docx
Čestné prohlášení.pdf
Čestné prohlášení.docx
Formuláře pro závěrečnou zprávu.pdf
Formuláře pro závěrečnou zprávu.docx
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programupodpora-vyuky-plavani-v-2?lang=1&ref=m&source=email
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Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do
škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019
pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.
Cílem pokusného ověřování je především ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů
muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních
předmětech za účelem zkvalitnění výuky. Text vyhlášení pokusného ověřování je k dispozici zde:
Vyhlášení pokusného ověřování na rok 2019.docx
Vyhlášení pokusného ověřování na rok 2019.pdf
Přehled podpořených škol je zde:
Seznam podporovaných škol pro rok 2019.xlsx
Další informace jsou zveřejněny zde: https://www.npmk.cz/pro-skoly/pokusne-overovani
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovanivzdelavaci-programy-pametovych-3

Nová podoba konkurzní vyhlášky
Konkurzy na ředitele škol se od 1. května více zaměří na odbornost uchazeče. Tu posoudí vyšší počet
členů výběrové komise, kteří budou mít k dispozici předem stanovená témata pro vedení řízeného
rozhovoru. Novela příslušné vyhlášky také zjednoduší administrativu při výběru vhodného uchazeče.
Novela vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích se týká
výběru ředitelů škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů a začala platit od 1. května 2019.
Novela reaguje na praktickou potřebu upravit některá ustanovení stávající vyhlášky. Při přípravě byly
zohledněny poznatky České školní inspekce, která se konkursních řízení účastní, a také podněty, které
od vydání vyhlášky ministerstvu došly.
Text vyhlášky ve znění novely je dostupný zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-keskolskemu-zakonu
Více informací: http://www.msmt.cz/reditel-skoly-by-mel-byt-predevsim-odbornik

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – přihlášky
Zájemci o dvojnárodnostní dvojjazyčné šestileté studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
(SRN) mají šanci! Mohou se hlásit do 7. června 2019, po té se uskuteční dodatečný výběr nových
žáků/žákyň této prestižní školy. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo
1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 7. června
2019. Podrobné informace ve Wordu najdete ZDE. Podrobné informace ve formátu PDF najdete ZDE.
Přihlášky je nutné zaslat poštou do 7. června 2019 (rozhoduje otisk poštovního razítka) na adresu:
Mgr. Daniel Kubát, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů,
Karmelitská 529/5, 118 Praha 1
Odkaz: http://www.msmt.cz/gymnaziu-friedricha-schillera-v-pirne-prijme-dalsi-zaky

Historické portréty J. A. Komensk ého a jeho současníků
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zahájily ve čtvrtek 16. května
mimořádnou výstavu Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků. Ve stejný den se
zároveň v Senátu Parlamentu ČR konala mezinárodní konference Odkaz J. A. Komenského v umění
a v uměleckém vzdělávání. Tyto události slavnostně zahájily národní oslavy výročí Učitele národů:
350. výročí úmrtí (2020) a 430. výročí jeho narození (2022). Veřejnosti se nová výstava otevřela
v pátek 17. května a potrvá až do 1. prosince 2019.
Více informací: : http://www.msmt.cz/vystava-historicke-portrety-j-a-komenskeho-a-jeho-soucasniku
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Věstník MŠMT 02/2019
Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 2/2019 (16 s.).
Část oznamovací
 Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
 Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb.,
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů
MSMT 02-2019. Kontakt na redakci: 234 811 575
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-02-2019
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Ocenění talentovaných žáků
Dne 24. 6. 2019 ve 13.00 hodin se na Nové radnici v Sále zastupitelů uskuteční Ocenění
talentovaných žáků za účasti 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka. Jedná se o žáky
brněnských základních škol, kteří se umístili na 1. – 3. místě v městském kole předmětových
olympiád. Pozváni budou rovněž rodiče oceněných žáků a zástupci příslušných škol, které tyto žáky
vzdělávají.

Pozvánka na závěrečnou poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu k ukončení školního roku 2018/2019, která je určena ředitelům
mateřských škol, základních škol a školních jídelen. Na závěr porady se uskuteční
neformální setkání s představiteli města.
Porada se bude konat v úterý 25. června 2019 od 9.00 hodin ve Sněmovním sále Nové
radnice, Dominikánské nám. 1.

Pozvánka na zahajovací poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu k zahájení školního roku 2019/2020, která je určena ředitelům
mateřských škol, základních škol a školních jídelen.
Porada se bude konat v úterý 27. srpna 2019 od 9.00 hodin ve Sněmovním sále Nové
radnice, Dominikánské nám. 1.

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 minulých čísel školního zpravodaje.
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Nové právní předpisy
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů




Tento právní předpis dnem vyhlášení zároveň nabyl účinnosti. Společně s ním nabyl účinnosti i zákon
č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních
údajů a který zapracovává změny, vyvolané přijetím zákona o zpracování osobních údajů, do vybraných
dalších právních předpisů. Tyto změny se týkají zejména zpracování osobních údajů v souvislosti
s výkonem veřejné moci.
Zároveň došlo ke zrušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a některých navazujících
zákonů, které požadavky zákona o ochraně osobních údajů zapracovávaly do dalších právních předpisů.
Počínaje dnem 24. dubna 2019 se tedy právní aspekty zpracování a ochrany údajů v ČR řídí vedle
GDPR nově přijatými zákony č. 110/2019 a 111/2019 Sb.

 Zrušení zákona 101/2000 Sb.
Nově přijatý zákon o zpracování osobních údajů mimo jiné ruší zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, a rovněž vybraná ustanovení některých dalších zákonů, která se dotýkají zpracování
a ochrany osobních údajů ve specifických situacích. Právní úpravu zpracování a ochrany osobních
údajů je tedy třeba hledat vždy primárně v GDPR (Nařízení evropského parlamentu a rady (eu)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – General Data Protection Regulation) a v novém zákoně o zpracování osobních údajů.
 Odchylky od GDPR
Zákon o ochraně osobních údajů využívá některých oprávnění ke stanovení odchylné úpravy
zpracování osobních údajů ve vybraných případech. Je zajímavé především stanovení věkové hranice
15 let pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti se s nabídkou služeb
informační společnosti. Dále byly stanoveny určité výjimky z povinnosti posuzování slučitelnosti
účelů a vlivu na ochranu osobních údajů, informační a poučovací povinnosti, povinnosti oznámit
porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů nebo specifická úprava zpracování osobních
údajů pro vědecké, statistické, novinářské nebo umělecké účely.
Zvláštní hlavy jsou pak věnovány zpracování a ochraně osobních údajů orgány veřejné moci za plnění
úkolů v trestněprávní oblasti, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti a zpracování a ochraně osobních údajů při zajišťování obranných
a bezpečnostních zájmů České republiky.
 Úřad pro ochranu osobních údajů
Úprava postavení, obsazení a úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů je nově obsažena v hlavě páté
zákona o zpracování osobních údajů.
 Přestupky
Nad rámec ustanovení GDPR zavádí zákon o zpracování osobních údajů nové skutkové podstaty
přestupků, spočívající v porušení povinností stanovených samotným zákonem o zpracování osobních
údajů a stanovuje za ně samostatné sankce. Pamatuje rovněž na případy, kdy by došlo k porušení
zákazu zveřejnění osobních údajů, stanoveného jiným právním předpisem.
Zákon o zpracování osobních údajů využívá oprávnění zakotveného v článku 83 odst. 7 GDPR
a výrazně snižuje pokuty, které je možno uložit orgánům veřejné moci nebo veřejným subjektům.
Těmto subjektům lze za přestupky uložit pokutu do 10 000 000 Kč, pokud je však takový subjekt obcí,
která nevykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
dobrovolným svazkem takových obcí, příspěvkovou organizací takové obce nebo právnickou osobou
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovanou obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,
pak jen do 5 000 Kč.
Vedle pokut však zákon o zpracování osobních údajů umožňuje uložit subjektům, u nichž bylo
zjištěno porušení právních předpisů na úseku ochrany osobních údajů, rovněž opatření k odstranění
nedostatků, při jejichž uložení lze navíc od správního trestu (pokuty) upustit.
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Krácení dovolené
Mgr. Michal Smejkal
Krácení dovolené je upraveno v § 223 zákoníku práce. Zaměstnanec v případě krácení dovolené ztrácí
právo na tu část dovolené, která mu byla zkrácena1. Dovolená za kalendářní rok se krátí výhradně za
doby zameškané v tomto kalendářním roce. Pro účely krácení dovolené se sečítají zameškané doby
v kalendářním roce (tj. od 1. 1. do 31. 12. příslušného kalendářního roku), za který se dovolená
poskytuje (tedy v roce, v němž vzniklo právo na dovolenou, která se krátí).2
Zákon rozeznává případy, kdy zaměstnavatel dovolenou zaměstnanci musí krátit (obligatorní krácení
dovolené) a případy, kdy ke krácení dovolené zaměstnavatel přistoupit může (fakultativní krácení
dovolené).
Zaměstnavatel musí dovolenou zaměstnanci krátit, pokud zaměstnanec, který splnil podmínku vzniku
práv a na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část (viz § 212 odst. 1 zákoníku práce),
v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené
neposuzují jako výkon práce 3 , zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných
směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn
(pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu.4
Zaměstnavatel může zaměstnanci krátit dovolenou (v tomto případě jak dovolenou za kalendářní rok,
tak dovolenou za odpracované dny, příp. dovolenou dodatkovou) za neomluveně zameškanou směnu
(pracovní den), a to o 1 až 3 dny, přičemž neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se
mohou sčítat. Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel po projednání
s odborovou organizací5, avšak rozsah krácení projednání s odborovou organizací nepodléhá.6
I v případě, že zaměstnavatel přikročí ke krácení dovolené (viz výše), nemůže zaměstnanci zaniknout
celé právo na dovolenou, neboť zaměstnavatel musí zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval po celý
kalendářní rok, poskytnout dovolenou alespoň v délce 2 týdnů.
Dále se pak zaměstnanci, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, se za každých 21
takto zameškaných pracovních dnů krátí dovolená za kalendářní rok o jednu dvanáctinu. Stejně
se krátí dovolená pro vazbu, došlo-li k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo byl-li
zaměstnanec obžaloby zproštěn, popřípadě bylo-li proti němu trestní stíhání zastaveno jenom proto, že
není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný nebo že mu byla udělena milost anebo že trestný čin
byl amnestován. V tomto případě může zaniknout celé právo na dovolenou.

Poděkování za mezinárodní konferenci Czech Dalton, z. s.
OŠMT MMB děkuje všem organizátorům i účastníkům za 23rd BRNO INTERNATIONAL
DALTON CONFERENCE, která se konala 16. 5. 2019 v ZŠ a MŠ Husova 17, Brno pod záštitou
1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka.

Byla-li zaměstnanci vyplacena náhradu mzdy nebo platu za vyčerpanou dovolenou, na jejíž čerpání v důsledku
krácení dovolené ztratil právo, je povinen tuto náhradu vrátit (viz § 222 odst. 4 zákoníku práce).
2
Viz a blíže srov. PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer, 2017. 1196 s. ISBN 9788075526090. S. 665 - 666.
3
K tomu viz § 348 a § 216 zákoníku práce.
4
Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu
následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
5
Viz § 348 odst. 3 zákoníku práce.
6
Srov. PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2017. 1196 s. ISBN 9788075526090. S. 667.
1
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Poděkování za hudební festival Amari kereka
OŠMT MMB děkuje ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 i všem účastníkům za 11. ročník hudebního
festivalu Amari kereka, který se konal pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra
Hladíka dne 23. 5. 2019 v KS Omega, Musilova 2a, Brno.

Poděkování za Nemocnici zvířátek
OŠMT MMB děkuje všem organizátorům i účastníkům, zejména VOŠ zdravotnická Brno, Kounicova
16 za preventivní úspěšný projekt Nemocnice zvířátek, který proběhl ve dnech 20. – 31. 5. 2019 ve
VOŠ zdravotnické Brno.

Poděkování za akce k 30. výročí Brno - Stuttgart
OŠMT MMB děkuje všem organizátorům i účastníkům za přípravu a realizací akcí k třicetileté
spolupráci Brno – Stuttgart, které proběhly v Brně ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2019.

Semináře pro MŠ: Poskytování první pomoci u dětí
Ve spolupráci OŠMT MMB a Kanceláře Zdravé město nabízíme semináře pro MŠ: Poskytování
první pomoci u dětí. Seznámení s postupy jak poskytnout první pomoc dítěti včetně praktického
nácviku – seminář je bezplatný, přihlašování je spuštěno na odkazu: https://apl.brno.cz/skoly/skoleni/
Obsah:
 bezpečnost v místě zásahu
 aktivace zdravotnické záchranné služby
 nácvik vypuzování vypuzovacích manévrů při vdechnutí cizího tělesa
 kardiopulmonální resuscitace – zástava krvácení, úrazy, popálení

Program primární prevence sexuálního násilí
Odbor Zdraví MMB ve spolupráci s odborníky připravil ucelenou metodiku primární prevence
sexuálního násilí na dětech, která pracuje s tématem studu a zahanbení: Jak se ježeček přestal stydět.
Seminář se uskuteční dne 3. 6. 2019, MMB, Malinovského náměstí 3, dv. č. 111
Přihlášky do 28. 5. 2019, koudelkova.iva@brno.cz
Čas 8.00 – 9.30 hod. nebo 13.00 – 14.30 hod.
(Vezměte si s sebou metodickou příručku a ježečka.)

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
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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

VAC HŮ V S BO R M O RAV S K Ý C H U ČI T E L E K
Vachův sbor moravských učitelek pod vedením sbormistra Patrika Buchty přijme zpěvačky do všech
hlasových skupin. Předchozí zkušenost se sborovým zpěvem vítána. Bližší informace na kontaktní
adrese nebo na letáčku, který naleznete v přiložených elektronických přílohách tohoto čísla školního
zpravodaje.
Kontakt:
vsmu@email.cz, www.vsmu.cz, tel. 603 435 703
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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 klíčové aktivity Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských
škol a spolupráce s rodiči se dne 6. června 2019 ve 13.30 hod. uskuteční 14. setkání platfomy na
podporu spolupráce rodin, mateřských škol a nestátních neziskových organizací v rámci
komplexního přístupu k dítěti. Setkání bude věnováno podpoře dětí s problémovým
chováním mateřské škole.
Lektorka: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., vedoucí katedry speciální a inkluzivní pedagogiky
PdF MU Brno
Místo konání: zasedací místnost OŠMT, Dominikánské náměstí 3
V rámci klíčové aktivity Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole se dne
12. června 2019 ve 14.00 hod. uskuteční 7. workshop pro zapojené organizace neformálního
předškolního vzdělávání a 16 spolupracujících mateřských škol. Na základě požadavků
zapojených organizací bude setkání věnováno kvalitě předškolního vzdělávání v České republice
a předškolnímu vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.
Lektorka: PhDr. Irena Borkovcová, MBA, Česká školní inspekce
Místo konání: školící místnosti Podkova, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVANÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
P RO HL Í D KA KRY T U1 0 - Z P RO Š KO LY
Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB informuje, že Kryt 10-Z https://10-z.cz/ nabízí školám
prohlídky zdarma – pouze na objednání, vždy dopoledne a s maximálním počtem žáků 90.
Objednávky na husova10z@gmail.com.
Ing. Linda Jelínková, koordinátor projektů cestovního ruchu MMB

P RA KT I CKÝ W O RK S HO P S P E J S KE M P RO M Š A Z Š
Praktický vzdělávací workshop pro děti mateřských a základních škol je setkání, kde si na příkladu
vztahu s pejskem ukážeme, jak funguje komunikace ve vztahu dvou partnerů (a to nejen člověka se
psem). Společná setkání pomáhají dětem zlepšit si vztahy i mezi kamarády, zvládnout i náročnější
situace v respektu a uznání k partnerovi, se kterým komunikují. Ukážeme si nejen přístup k pejskovi,
ale také to, že komunikace není pouze o slovech. Věnujeme se situacím z každodenního života, které
děti zajímají. Ze setkání si každý odnáší nové prožitky i informace, které mu mohou usnadnit zvládání
různých životních situací. Workshop je veden podle potřeb třídy a je možné jej připravit také na míru
podle přání. Je určen školám i zájmovým kroužkům. Své přání i dotazy pošlete přes
www.pespartak.cz.
Kontakt:
Ing. Michaela Drábková, Ph. D., Facebook: Kouč pro komunikaci se psy
Tel.: + 420 608 575 471, E-mail: zivotbezmracku@cloudless-life.com

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 vymanit se z chudoby.
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.
Další možností pomoci je příspěvek na zajištění jídla pro chudé děti.
Letáček k Batůžkovému projektu a bližší informace o Mary's Meals tvořily přílohu elektronické
i tištěné verze minulého čísla školního zpravodaje.
Mgr. Kristína Třešňová, Mary’s Meals Česká Republika, z. s. Okružní 9a, Brno – Lesná, 638 00
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V O L NO Č AS O V Á HR A P RO D Ě T I A ŽÁ K Y S V Y UŽ I T Í M M O DE RNÍ
T E CH NI KY A M O T I VA CÍ K P O HY BO V Ý M A KT I V I T ÁM
Life is Skill, z. ú. připravil nové sociální prostředí, které je navržené tak, aby motivovalo děti a mládež
na větší účasti volnočasových aktivit. Tyto aktivity dokáže hodnotit a vzájemně porovnávat. Právě
unikátní možnost porovnávání naprosto odlišných aktivit je přínosem projektu Life is Skill. Vše je
postaveno na využití moderní techniky, bez které děti a mládež již nedokáží existovat.
Life is Skill (LiS) je nová Aplikace a Sociální prostředí, kde se sbírají body a mohou se proměnit ve
skvělé výhry a také se porovnat s ostatními. Informace najdete na odkazu na www.lifeisskill.cz
Uživatelské prostředí – a v uživatelském prostředí muj.lifeisskill.cz, (možnost i ze stránek
www.lifeisskill.cz), kliknutím na sekci MOJE HRA.

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.
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

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
Branky Body Brno
16. 5. – 31. 12. 2019
Hlavní výstava sezóny na hradě Špilberku představí historii a úspěchy brněnského sportu, jehož
tradice sahá 150 let zpět. Zavzpomínáme na plejádu úspěšných sportovkyň a sportovců, ale také na
první české a německé spolky v době monarchie i na sokolské, orelské a další tělovýchovné jednoty
v éře republiky. Stranou nezůstanou ani legendární fotbalisté Zbrojovky nebo hokejisté Komety.
Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana!
Edukační program k výstavě Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy
21. 3. – 23. 6. 2019
Víte, kdo byl nazýván knížetem malířů? Jaký je to pocit, stát se modelem? Pirchan měl koncem 19. st.
mezi brněnskými malíři výsadní postavení. Portrétoval primátory a maloval oltářní obrazy, přesto je
téměř zapomenut. V programu si vyzkoušíme vytvořit portréty vlastní, prostřednictvím různých
tvůrčích přístupů. Program pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Dramatická
výchova, délka programu: 60 – 90 min, cena programu: 50 Kč/žák
Objednávky a informace: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.; e-mail: svatkova@spilberk.cz; tel.:
542 123 635
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
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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.

ŠKOLENÍ A KURZY
C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Úzkost u dětí a její zvládání z pozice rodiče
 datum a čas: 1. 6. 2019 v čase 9:00 – 16:00 hod.
 místo: Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
 anotace: V rámci semináře se dozvíte, jaké druhy úzkostí se u dětí nejčastěji objevují, jak je
poznat a hlavně, jak s nimi pracovat. Co můžete jako rodič udělat proto, aby se u vašeho dítěte
nerozvinula úzkostná porucha? Kdy je dětem naopak úzkost prospěšná? Na krátký teoretický úvod
navazuje praktický nácvik, sdílení zkušeností se skupinou a případně kazuistiky z terapeutické
praxe.
 účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
 lektor: PhDr. Kateřina Jírů
 cena: 890 Kč
 odkaz: https://www.efektivnirodicovstvi.cz/poradame/seminare-efektivni-vychova/
Otevřená rodičovská skupina
 datum a čas: středa 12. 6. 2019 v čase 16:00 – 18:30 hod.
 místo: Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
 anotace: Otevřená rodičovská skupina pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí je otevřené
setkání rodičů, kde mohou na konkrétní téma sdílet své zkušenosti, dozvědět se nové informace
a načerpat inspiraci od sebe navzájem i přítomného odborníka, který setkání vede. Témata setkání
jsou vždy z oblasti ADHD a neklidu v různých souvislostech. Skupina poskytuje podpůrné
a bezpečné prostředí pro sdílení rozličných výchovných situací.
 téma: Praktické pomůcky pro péči o neklidné dítě
 lektor: Mgr. Tatiana Jopková
 cena: 240 Kč
 odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/otevrena-rodicovska-skupina/

Š KO L NÍ M E DI A CE
Mediátoři jsou odborníky na řešení konfliktů. Proto Komora zapsaných mediátorů, z. s., představuje
vzdělávací kurzy jako nástroj pro řešení konfliktů (preventivně i urgentně) ve školním prostředí, a to
na všech úrovních (žáci, učitelé, vedení, rodiče) i meziúrovňově. Nabízíme:
 projektovou výuku pro žáky druhého stupně v rozsahu 12 hodin
 DVPP pro pedagogy v rozsahu 24 hodin
 vzdělávání pro vedení škol
 pomoc externího mediátora pro obtížná jednání s rodiči, či při rozsáhlých konfliktech mezi žáky
Při všech vzdělávacích akcích pro pedagogy dbáme na intenzivní zapojení, a proto je omezen počet
účastníků. Kurzy jsou interaktivní a oblíbené. Přednášející jsou zkušení mediátoři.
Termíny a přesné zacílení kurzů připravíme na míru, ozvěte se nám na níže uvedenou adresu.
Aktivity je možné financovat prostřednictvím šablon. Rádi zašleme podrobnější informace k obsahu
a skladbě kurzů a také k možnostem financování.
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Mgr. Jan Valoušek, manažer projektu
Ing. Kateřina Bělková, předsedkyně Komory zapsaných mediátorů
Kontakt:
e-mail. valousek@pomuzeme.cz a tel. 724 263 327

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.

VELETRH VĚDY
Na pátém ročníku Veletrhu vědy, který se uskuteční od 6. do 8. června 2019 v PVA EXPO Praha, se
představí více než 100 vystavovatelů. Akci doplní dvacítka přednášek, panelových diskusí a science
show. Významní čeští odborníci se letos sejdou nad tématy, jako jsou světelné znečištění,
nanotechnologie, etické důsledky umělé inteligence nebo jedy v potravinách.
Vstup na veškerý program je zdarma. Veletrh vědy lze navštívit vždy od 10:00 do 18:00 hod. Na
přednášky, vědecká představení a panelové diskuse doporučují organizátoři z kapacitních důvodů
provést rezervace, které byly spuštěny spolu se zveřejněním programu na webových stránkách
www.veletrhvedy.cz.
Odkaz: http://www.msmt.cz/avizo-paty-rocnik-veletrhu-vedy-se-blizi

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.
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
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. 5. 2019 (počet účastníků omezen)
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Kontakt:

NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00, e-mail
dita@ncm.cz, www.ncm.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

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 kurzu osvědčení. Semináře začínají většinou v 15
hod., pokud se zúčastnění nedomluví na jiném čase. Semináře jsou vhodné pro učitele, vychovatele,
pracující s dětmi i seniory. Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kreativní nápadník:
4. 10. 2019 PODZIM
15. 11. 2019 ZIMA, VÁNOCE
(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: 1.250 Kč
Keramická dílnička:
8. a 19. 10. 2019 (9 – 14 h)
9. a 23. 11. 2019 (9 – 14 h)
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Cena: 950 Kč
Relax:
Vzdělávací kurz je realizován třemi semináři vždy v pátek 14 – 20 h
1. část 4. 10. 2019
2. část 18. 10. 2019
3. část 8. 11. 2019
Cena: 1.950 Kč
Kurzy neakreditované MŠMT:
16. 11. 2019 – Jednoduché vitráže – vánoční motivy
29.11.- 1. 12. 2019 – Již tradiční pletení adventních věnců z čerstvých větviček jedle
Místo konání:
vždy Kudelova 8, Brno
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,
ÚT 4. 6. 2019, 16.00 hod, Skořepka 13: Mikrosvět židovské komunity v období normalizace
Krátká prohlídka brněnské synagogy doplněná o komentovanou procházku přes ulici Ponávka do
sálu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, kde zazní přednáška dokumentaristy Martina
Šmoka, autora výstavy „Labyrintem normalizace: židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti.“
Pořad se koná ve spolupráci s multižánrovým festivalem Meeting Brno 2019. Sraz před budovou
synagogy na Skořepce 13. Vstup volný
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PO 10. 6. 2019, 17.00 hod., sál OVK: Smích skrze slzy V: Šostakovičova Symfonie č. 13 b-moll op.
113 Babij Jar, 1962. Přednáška muzikologa Jana Špačka. Vstupné 30 Kč.
ÚT 18. 6. 2019, 17.00 hod., sál OVK: Představení knihy Jindřicha Flussera: Život na úvěr. Vybrané
ukázky přečte herec Michal Bumbálek. Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné 30 Kč.
ČT 20. 6. 2019: 17.00 hod., sál OVK: Domy věčnosti XII: Osoblaha, Bělá (Bialsko-Biala) – dva
židovské hřbitovy v Těšínském Slezsku. Přednáška fotografky a publicistky Heleny Bretfeldové.
Vstupné 30 Kč.
NE 23. 6. 2019, 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Medvídek Dubi a konec židovského království. Vstupné 30 Kč.
SO 29. 6. 2019, 19.30 hod., Křišťálový sál Staré radnice. Tal Zilber – klavírní koncert
Hudba izraelského klavíristy a skladatele Tala Zilbera se díky neobvyklé různorodosti klasických,
jazzových a popových vlivů těší velkému ohlasu a uznání. Na scéně klasické hudby se Tal Zilber
objevil jako sólista orchestru Ramat Hasharon v Tel Avivu a orchestru Beth El v Hartfordu a jeho
nahrávky byly uvedeny rozhlasovými stanicemi nejen v Izraeli, ale i v Evropě a Spojených státech.
V Brně vystoupí se sborem Boston City Singers Tour Choir, ale též jako sólista. Prosíme o rezervaci
míst na brno@jewishmuseum.cz. Vstupné 150 Kč studenti/ důchodci a 230 Kč dospělí
Do konce června je možno v sále OVK Brno po předchozí telefonické domluvě zhlédnout výstavu
videorozhovorů s pamětníky událostí z let 1937 – 48, dokumentující soužití různých národnostních
menšin a jejich rozdílné zkušenosti s odsunem Bringing Together Divided Memory. Vstup volný

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola, Brno, Nopova 15 příjme do pracovního poměru kvalifikovanou učitelku/učitele na
celý úvazek. Nástup od 26. 8. 2019.
Žádosti s životopisem zasílejte na msnopovabrno@gmail.com
Kontaktní telefon:
736 487 233

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Vychovatelka ŠD s dlouholetou praxí hledá místo vychovatelky ve školní družině.
Kontakt:
tel. 732 655 569

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
N A BÍ D KA NA P RO N Á JE M DĚ T S KÝ CH AT R AK CÍ
Nabízíme pronájem dětských atrakcí:
 dětský řetízkový kolotoč
 houpací lodičky
 pohádkový kolotoč pro malé děti.
Kontakt:
Daniel Mildner, tel. 775 877 855
www.atrakcekpronajmu.cz (http://www.atrakcekpronajmu.cz)
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