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Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Se zahájením nového školního roku 2018/2019 Vám přejeme,
aby tento rok byl pro Vás všechny co nejúspěšnější!
Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude na dobré úrovni,
přejeme si, abychom všechny náročné úkoly, které nás ve školství
čekají, společně splnili co nejlépe.
Mgr. Martin Jelínek
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Organizace školního roku 2018/2019
Č. j.: MSMT-6576/2017-1

Dne 4. dubna 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne
ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. – 10. 2.
2019
11. 2. – 17. 2.
2019
18. 2. – 24. 2.
2019
25. 2. – 3. 3.
2019
4. 3. – 10. 3.
2019
11. 3. – 17. 3.
2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
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
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

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 18. dubna, pátek 19. dubna 2019 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 soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
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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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Konzultační linka pro šablony
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro vás připravil speciální konzultační linku pro
šablony.
Konzultační linka pro šablony, tel.: (+420) 234 814 777, e-mail: dotazyzp@msmt.cz
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/konzultacni-linka-pro-sablony

Nové webové stránky pro Čechy žijící v zahraničí
MŠMT informuje o spuštění webových stránek pod patronací Ministerstva zahraničních věcí, jejichž
cílem je soustředit na jednom místě užitečné informace jednotlivých českých ministerstev a úřadů,
které se bezprostředně týkají občanů ČR a jejich rodin dlouhodobě pobývajících a žijících
v zahraničí. MŠMT se podílelo spolu s dalšími resorty na jejich přípravě.
Webové stránky na adrese https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/index.html jsou jedním z prvních
výsledků činnosti Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí při Ministerstvu zahraničních
věcí, Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti (více o oddělení
a dalším zde https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html). Tato komise vznikla
s cílem koordinovat spolupráci orgánů státní správy v krajanské problematice. Ustavení Meziresortní
komise pro Čechy žijící v zahraničí vzala na vědomí vláda ČR svým usnesením č. 304 z 19. dubna
2017 v návaznosti na usnesení Senátu Parlamentu ČR z prosince 2016 č. 43 k závěrům konference
„Diaspora jako partner mateřského státu“, která se uskutečnila v září 2016.
Členy komise, kteří se podíleli na přípravě stránek, jsou zástupci následujících ministerstev:
 Ministerstvo zahraničních věcí
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Ministerstvo vnitra
 Ministerstvo zdravotnictví
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Ministerstvo kultury
 Ministerstvo spravedlnosti a
 Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Oblast povinné školní docházky a základního vzdělávání je zpracována zde:
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/vzdelavani_predskolni_zakladni_stred
ni/zakladni_vzdelavani.html
Odkaz. http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/nove-webove-stranky-pro-cechy-zijici-vzahranici

Seznam zahraničních škol s platným povolením plnění povinné
školní docházky na území České republiky
Školy uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu
podle § 38 odst. 1 písmeno c) školského zákona. Uvedené informace: Název a adresa školy, název
a adresa zřizovatele v ČR.
1. Střední všeobecně vzdělávací škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků při Velvyslanectví
Ruské federace v České republice, Krupkovo nám. 1, 160 00 Praha 6
Velvyslanectví Ruské federace v České republice, Pod Kaštany 1, 160 00 Praha 6
2. Německá škola v Praze – zahraniční škola a gymnázium, Schwarzenberská 700/1, 158 00 Praha 5
Spolek Německá škola v Praze, Schwarzenberská 700/1, 158 00 Praha 5
3. Lycée français de Pratur, Drtinova 7, 150 00 Praha 5
Agentura pro francouzské školství v zahraničí zřízená při Francouzském ministerstvu zahraničních
věcí
4. Riverside School Prague, Roztocká 43/9, 160 00 Praha 6,
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Riverside o. p. s., Roztocká 43/9, 160 00 Praha 6
5. International School of Prague, Nebušická 700, 160 00 Praha 6,
International School of Prague s. r. o., Nebušická 700, 160 00 Praha 6
6. English International School Prague, Brunelova 960/12, 142 00 Praha 4
English International School Prague, s. r. o., Brunelova 960/12, 142 00 Praha 4
7. Prague British School, Vlastina 19, 161 00, Praha 6
K lesu 558, 142 00 Praha 4 , Prague British International School, s. r. o., K lesu 558, 142 00 Praha 4
8. The Ostrava International School, Ostrčilova 19/2925 (PYP), 702 00 Ostrava
Gregorova 2582/3 (MYP), 702 00 Ostrava, The Ostrava International School s. r. o.
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava
9. International School Olomouc, Sokolovská 76/6, 779 00 Olomouc
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s. r. o., Rooseveltova 109/101, 779 00 Olomouc
10. International School of Brno, Čejkovická 4339/10, 628 00 Brno,
International School of Brno o. p .s., Čejkovická 4339/10, 628 00 Brno
11. Meridian International School, Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8 (Primary)
Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 (Lower Secondary), Meridian International School s. r. o.
Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8
12. Park Lane International School, Valdštejnská 151/6a, 118 00 Praha 1, Norbertov 3, 162 00 Praha 6
Park Lane International School, a. s., Vltavská 3101/24, 150 00 Praha 5
13. Townshend International School, Hradčany 1070, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Townshend International School, o. p. s., Hradčany 1070, 373 41 Hluboká nad Vltavou
14. Central Point, Fibichova 2/13, 130 00 Praha 3
Central Learning Center s. r. o., Fibichova 2/13, 130 00 Praha 3
15. Christian International School of Prague, Legerova 1878/5, 120 00 Praha 2
Christian International School of Prague, o. p. s., Dělnická 24/1155, 170 00 Praha 7
16. Bulharská základní škola a gymnázium Dr. Petra Berona, Rychtářská 1, 160 00 Praha 6
Ministerstvo školství a vědy Bulharské republiky
17. American Academy in Prague, Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4
American Academy LLC, USA
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seznam-zahranicnich-skol-s-vydanympovolenim-k-plneni?lang=1&ref=m&source=email

První rok společného vzdělávání
Novela školského zákona dala od 1. září 2016 možnost vzdělávat v běžných školách ve větší míře než
dříve společně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáky bez znevýhodnění. Tento
další krok k inkluzivnímu vzdělávání vyhodnotilo MŠMT ve druhé analýze na základě dalších dat,
které mělo k dispozici k 31. 10. 2017. Hodnoceno tak bylo období od účinnosti novely školského
zákona k 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017.
Hlavní závěry analýzy implementace společného vzdělávání v období 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017
najdete ZDE
Prezentaci k hlavním závěrům analýzy implementace společného vzdělávání najdete ZDE
Záznam diskuze se zástupci odborné veřejnosti k hlavním závěrům analýzy implementace společného
vzdělávání najdete ZDE
Zápis ze semináře se zástupci odborné veřejnosti k hlavním závěrům analýzy implementace
společného vzdělávání najdete ZDE
Odkaz: http://www.msmt.cz/prvni-rok-spolecneho-vzdelavani-hlavni-zavery-druhe-analyzy
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Změny ve školním projektu Mléko do škol
Vláda schválila změny ve školním projektu Mléko do škol. Od příštího školního roku už nebudou
mléčné produkty odebírat střední školy. Záměrem je posílit rozpočet ve prospěch žáků základních
škol. Podrobnosti jsou v přiložených dokumentech.
Změny v projektu Mléko do škol.pdf
Sbirka-zakonu_novela-nv-c.pdf

Věstník MŠMT 05-06/2018
Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 05-06/2018 (47 s).
Část oznamovací
 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 2018/2019
 Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb.,
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 Zařazení učebnic, schválených MŠMT do seznamu učebnic a učebních textů
 Ztráta razítek
Část informativní
 Informace MŠMT k odejmutí schvalovacích doložek školním atlasům světa
MSMT 05-06-2018
Odkaz. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-05-06-2018

Věstník MŠMT 07/2018
Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 07/2018 (71 s).
Část oznamovací
 Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve
školním roce 2017/2018
 Ztráta razítka
MSMT 07-2018
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-07-2018
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Plán hlavních úkolů ČŠI na šk. rok 2018/2019
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení
MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.
Podrobnosti ke specifickým, dalším a rozvojovým úkolům jsou uvedeny v příloze č. 2.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/2018-2019-Plan-hlavnich-ukolu-Ceske-skolni-inspekc

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na
šk. rok 2018/2019
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení
MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž
bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria
vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími
odborníky vytvořila. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/2018-2019-Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu

Tematická zpráva – Rozvoj informační gramotnosti na ZŠ a SŠ
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce
2016/2017. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz. http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-informacni-gramotnosti-na
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Právní informace
Reforma financování regionálního školství bude naplno spuštěna od roku 2020
Senát ČR schválil novelu, jež posouvá účinnost novely školského zákona, která zavádí nový systém
financování regionálního školství. Některé změny ve financování škol se však projeví už v roce 2019.
Už od září 2019 dostanou školy peníze navíc na dělení vyučovacích hodin, od ledna 2020 pak bude
reforma spuštěna naplno. Rozpočet na příští rok přitom počítá s výdaji na část změn souvisejících
s reformou financování, kromě dělení hodin také na vyrovnání mezikrajových rozdílů mezi školami
a překryvy učitelek v mateřských školách.
Novela také ruší povinnost mateřských škol přijímat od roku 2020 dvouleté děti, jejichž rodiče o to
mají zájem.
(Zdroj: internetové stránky MŠMT)
Nové právní předpisy týkající se školství uveřejněné ve Sbírce zákonů
Ve Sbírce zákonů byly uveřejněny novely vyhlášek vydávaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Velká část změn byla učiněna v návaznosti na reformu financování regionálního
školství.
Vyhláška č. 151/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
 Účinnost vyhlášky je dělená. Vyhláška jako celek nabývá účinnosti 1. 9. 2018 s výjimkou
ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.
 Vyhláška definuje termín PHmax a stanovuje hodnoty PHmax, jakožto maximální týdenní počet
hodin přímé pedagogické činnosti učitelů mateřské školy pro mateřské školy zřizované územními
samosprávnými celky nebo svazkem obcí. Hodnoty jsou nastaveny podle počtu tříd v jednom
pracovišti. Týdenní počet hodin vychází z maximální průměrné denní délky druhu provozu
s ohledem na počty tříd tak, že v mateřské škole je hodina počítána jako 60 minut.
 Vyhláška dále upravuje nově počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy. V úpravě počtů
přijatých dětí se projeví dělená účinnost, kdy od 1. 9. 2020 nabude účinnosti nové znění
ustanovení týkající se počtu přijatých dětí.
 Vyhláška nově obsahuje přílohy, jež stanovují konkrétní hodnoty PHmax pro jednotlivé druhy
pracovišť mateřských škol.
Vyhláška č. 140/2018, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 Účinnost vyhlášky: 1. 9. 2018
 Vyhláška stanovuje nová pravidla pro nejnižší (průměrné) a nejvyšší (absolutní) počty žáků ve
třídách pro různé velikostní kategorie škol. Stanoví se samostatně pro neúplné a úplné školy.
Zachovávají se současné minimální průměrné počty žáků a je zachován nejvyšší počet žáků ve
třídě. Nově je zaveden minimální průměrný počet žáků školy, která má nejvýše 2 třídy v každém
ročníku. Zároveň se obdobně stanoví pravidla pro počty žáků ve třídách ve škole s výukou
v jazyce národnostní menšiny. Nejedná se však o minimální počty žáků ve třídě, při kterých lze
školu s jazykem národnostní menšiny zřídit, ale o počet žáků rozhodný pro účely financování
pedagogické práce ze státního rozpočtu. Minimální počet žáků ve třídě uvedený v § 14 odst. 2
školského zákona se vztahuje pouze na proces zřízení školy s jazykem národnostní menšiny,
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nikoliv na její další existenci při proměnlivém počtu žáků ve škole a vůli zřizovatele k udělení
případné výjimky.
 Nově vyhláška stanovuje maximální počet hodin výuky v přípravné třídě základní školy
financované ze státního rozpočtu, a to jednak pro pásmo počtu dětí v přípravné třídě v případě
limitu počtu dětí v souladu s právními předpisy a jednak pro pásmo počtu dětí v případě nižšího
počtu dětí, než stanoví právní předpis, pokud zřizovatel udělil nutnou výjimku.
 Rovněž je stanoven maximální počet hodin výuky ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální.
Vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů
 Účinnost vyhlášky: 1. 9. 2018
 Dochází ke změně výčtu činností zájmového vzdělávání z demonstrativního na taxativní a úpravy
obsahu jeho položek a zavedení nového výčtu dělení zájmové činnosti včetně zavedení definic
položek výčtu.
 Nově je stanoveno pravidlo inkompatibility docházky do klubu. Pakliže je účastník činnosti již
přijat k pravidelné denní docházce do družiny, nemůže být již přijat k této docházce v klubu,
pokud jejich činnost vykonává stejná právnická osoba.
 Doplňují se normy upřesňující způsob organizace činnosti družiny související mj. se změnou
způsobu financování družin. Stanovuje se minimální počet účastníků, kteří jsou žáky prvního
stupně základní školy dle oddělení družiny.
 Vyhláška rovněž upravuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze
státního rozpočtu v družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí, konkrétní hodnoty jsou
doplněny v příloze vyhlášky.
Vyhláška 160/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny,
pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských
zařízeních
 Účinnost vyhlášky: 1. 9. 2018
 Vyhláška nově upravuje přílohu, v níž jsou stanoveny konkrétní požadavky na potraviny, pro které
je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách. Tabulka obsahuje seznam
kategorií potravin a jejich charakterizaci a dále vybrané živiny, pro které jsou stanoveny nejvyšší
přípustné hodnoty, při jejichž překročení již nebude možné potraviny nabízet a prodávat
Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických
pracovníků a jejich platovém zařazení
 Účinnost vyhlášky: 1. 9. 2018
 V souvislosti s reformou financování regionálního školství budou školy a školská zařízení nově
hlásit údaje týkající se předpokládané změny v počtu hodin přímé pedagogické činnosti
pedagogických pracovníků zajišťujících vzdělávání v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu
a pedagogických pracovníků školní družiny, jejichž mzdové nároky budou financovány dle
školského zákona.
 Nově jsou upraveny také termíny a způsob předávání údajů. Údaje budou předávány elektronicky
do databáze spravované ministerstvem na formuláři, jehož vzor ministerstvo zveřejní nejpozději
do 28. února daného kalendářního roku na svých internetových stránkách, a to v období od
31. května nejpozději do 10. června daného kalendářního roku k rozhodnému dni 30. září daného
kalendářního roku.
Vyhláška č. 162/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol
a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských
zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění
pozdějších předpisů
 Účinnost vyhlášky: 1. 9. 2018
 V souvislosti s reformou financování regionálního školství vyhláška nově upravuje rozsah
předávaných údajů.
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Osobní příplatek
Mgr. Michal Smejkal
Podle § 131 odst. 1 zákoníku práce 1 „zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých
pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může
zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového
stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen“. Podle druhého odstavce stejného ustanovení
„zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do
desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 %
platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen“.
Uvedené ustanovení zakotvuje podmínky, za jakých zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout
osobní příplatek. Poskytování osobního příplatku je vázáno na dlouhodobé dosahování velmi dobrých
pracovních výsledků nebo plnění většího rozsahu pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. Osobní
příplatek je nenárokovou složkou platu. Pro tzv. nenárokovou složku platu je příznačné, že bez
rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání má povahu toliko fakultativního plnění, avšak vydá-li
zaměstnavatel (v souladu se zákoníkem práce) rozhodnutí o jejím přiznání a o její výši, je povinen tuto
složku platu zaměstnanci v určené výši poskytovat a osobní příplatek jako nenároková složka platu se
v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jeho přiznání a výši stává složkou platu nárokovou.2
Osobní příplatek je možno poskytovat, měnit jeho výši a odejímat jej pouze na základě uvedených
kritérií. Snižovat či odejímat osobní příplatek (jak tomu někdy v praxi je) z důvodu porušení či
porušování určité povinnosti zaměstnance je nepřípustné, neboť „ke snížení nebo odnětí osobního
příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků,
může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti
posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku
v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí“3. Zaměstnavatel je také povinen své rozhodnutí
o snížení nebo odnětí osobního příplatku zaměstnanci písemně oznámit, a to včetně uvedení důvodů,
nejpozději v den, kdy tato změna nabývá účinnosti. Pokud by zaměstnavatel tuto svoji uvedenou
povinnost nesplnil, nemělo by to samo o sobě za následek zachování nároku zaměstnance na osobní
příplatek v původně přiznané výši, jelikož určující v takovém případě je, zda pro snížení nebo odnětí
osobního příplatku byly splněny předpoklady vyplývající ze zákona (viz výše).4
Je rovněž vyloučeno přiznání osobního příplatku k platu jen na předem stanovenou určitou dobu, a to
proto, že takové právní jednání by bylo ve stanovení doby poskytování osobního příplatku neplatné.5

Edukační program DPMB – Rizika jízdy bez jízdenky v MHD
Určeno pro žáky základních škol ve věku od 10 do 15 let – přednáška je zcela zdarma a provádí ji
DPMB, a. s.
Tématem je používání MHD a s tím spojená práva cestujících, ale zejména povinnosti cestujících
 Vysvětlení, jak vypadá a probíhá přepravní kontrola
 Upozornění na možná momentální a hlavně budoucí rizika spojená s neuhrazením jízdného
 Informace žákům podle skutečných událostí případů
 Možnost žákům dát kolovat revizorský odznak a průkazku revizora
 Odpovědi na dotazy žáků
Cíl těchto přednášek je zejména preventivní účinek, kdy je nutné děti upozornit na možná rizika
spojené s neuhrazením jízdného a zejména snaha, aby si žáci vštípili základní povinnosti při používání
MHD. Je nutné snažit se formou prevence zamezit situaci, kdy žák opouští ZŠ a již se nachází
v evidenci dlužníků Dopravního podniku a upozornit na způsoby jak případné nastalé situace řešit.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1752/2013.
3
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 21 Cdo 832/2012.
4
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1752/2013.
5
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 5447/2007.
1
2
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Přednášející: Slavíček Miroslav – vedoucí TKC DPMB, a. s., který řeší všechny udělené sankce,
všechny stížnosti na udělení sankce a řídí vymáhací procesy. Spolu s ním bude přítomen jeden revizor,
který může žákům říci nějaké zajímavé případy, se kterými se setkal přímo při samotných kontrolách.
Prosíme o kontaktování na e-mailové adrese: mslavicek@dpmb.cz případně na telefonu 543 174 522

Konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě –
sekce školství
Společnost Aliaves & Co., a. s. zve ředitele na 6. ročník konference „Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě“, jejíž součástí je i samostatná Sekce školství, která se koná ve čtvrtek
6. září 2018 od 9.00 do 16.00 hodin v budově Úřadu MČ – Brno Střed, Dominikánská ul. 2, Brno.
Vystoupí zde i ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA.
Přihlásit se můžete buď elektronicky na: https://konference.klub-personalistu.cz/vzdelavani/konfprihlaska anebo tak, že si vytisknete přihlášku ZDE a vyplněnou zašlete na e-mail: info@klubpersonalistu.cz
Další informace naleznete na webových stránkách konference: http://konference.klub-personalistu.cz/.

Máte ve škole žáka cizince?
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců připravilo přílohu školního zpravodaje,
která se týká problematiky žáků s odlišným mateřským jazykem na českých školách. V tomto
dokumentu najdete užitečné odkazy na informační portály týkající se této problematiky, možné zdroje
financování aktivit a výuky, metodické dokumenty a kontakty na organizace, které vám mohou
poradit, jak postupovat, pokud máte v své škole žáky – cizince.
Tento dokument naleznete v přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.
Bližší informace:
Lenka Herčíková, vedoucí Jihomoravského regionálního centra na podporu
integrace cizinců, odbor regionálního rozvoje – oddělení strategického rozvoje, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Mezírka 1 (6. patro), 602 00 Brno, telefon: +420 533 433 540,
+420 739 324 053, web: www.cizincijmk.cz, www.kr-jihomoravsky.cz

Nová podpora žáků – cizinců po nástupu do základní školy
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje nové formy podpory pro žáky-cizince po
jejich nástupu do základního vzdělávání v ČR.
První novou službou je tzv. adaptační koordinátor, který bude žáku-cizinci k dispozici po dobu
prvních dvou týdnů od jeho nástupu do školy, s cílem pomoci mu s adaptací na nové kulturní i školní
prostředí. Adaptační koordinátor seznámí žáka se školními právy a povinnostmi, s běžným režimem
vyučovacího dne včetně rozvrhu, možností stravování, školní družiny a odpoledních zájmových
aktivit, ale také se zažitými zvyklostmi v českém kulturním prostředí a s fungováním třídního
kolektivu. Rovněž žáku-cizinci pomůže s prostorovou orientací ve škole. Adaptační koordinátor se
bude též částečně či kompletně podílet na realizaci výuky základů českého jazyka jako druhého jazyka
v prvních dvou týdnech přímo ve škole a současně žáku-cizinci ve spolupráci se školou pomůže
zajistit bezplatnou výuku českého jazyka jako druhého jazyka po skončení adaptačního období.
Adaptačním koordinátorem bude přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím
může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným
maturitní zkouškou. Služby adaptačního koordinátora budou hrazeny z prostředků NIDV. Zahájení
poskytování služeb adaptačních koordinátorů je plánováno na začátek školního roku 2018/2019,
pilotně byl projekt spuštěn již v dubnu 2018.
Další novinkou je poskytování tlumočnických a překladatelských služeb pro školy přijímající žákycizince, kteří v dané škole plní povinnou školní docházku. Tyto služby budou určeny pro komunikaci
školy se žákem-cizincem a jeho rodinou či zákonnými zástupci nebo pro překlad dokumentů, které
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rodič či zákonný zástupce žáka předkládá škole při nástupu a v průběhu školní docházky, případně pro
překlad potřebných školních dokumentů, formulářů, pokynů či informací pro žáky-cizince a jejich
blízké. Krajští koordinátoři NIDV zajistí poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb zdarma,
ve všech krajích ČR. Krajská centra podpory se rovněž zabývají síťováním poskytovatelů
překladatelských a tlumočnických služeb a mohou zprostředkovat kontakty na tlumočníky či
překladatele v příslušném kraji. Poskytování těchto služeb bude zahájeno na začátku školního roku
2018/2019, pilotně je aktivita realizována již od května 2018.
Více informací o výše uvedených službách je k dispozici na webových stránkách NIDV:
http://cizinci.nidv.cz.

Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých
a devátých tříd základních škol.
Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo
televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat
fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či
dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do
Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec
musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky
jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách: www.pribehynasichsousedu.cz.
Projekt odkazuje na skutečnost, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob
vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.
V případě zájmu o zapojení žáků vaší školy do tohoto projektu kontaktujte:
Mgr. Irenu Hudcovou, na: hudcova.irena.osmt@brno.cz

Finanční gramotnost do škol
V rámci projektu Finančního vzdělávání ČSOB pro školy nabízíme praktickou doplňkovou výuku
finanční gramotnosti na základních a středních školách. Naším záměrem je zpestřit standardní výuku
tématu finanční gramotnosti formou interaktivní a zábavné přednášky v předem dohodnutém rozsahu
a dle individuálních potřeb jednotlivých základních a středních škol.
Realizujeme praktickou doplňkovou výuku v ZŠ i SŠ v návaznosti na Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání MŠMT. Máme tyto základní oblasti: Peníze, hospodaření domácnosti,
finanční produkty, právo a spotřebitel. Program nabízíme zdarma a žáci od nás obdrží drobné dárky.
V případě zájmu i bližších informací nás neváhejte kontaktovat na : FinancniGramotnost@csob.cz
Více informací naleznete na elektronickém letáčku v přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

Brněnské dny pro zdraví
V rámci projektu Brno – Zdravé město se od 21. do 30. září 2018 uskuteční Brněnské dny pro
zdraví – celoměstská kampaň na podporu zdravého životního stylu Brňanů všech věkových skupin.
Program kampaně zahrnuje 100 akcí z oblasti zdravé výživy, duševního zdraví, aktivního stárnutí,
zdravotního poradenství, ale zejména podpory pohybu. Velkou část programu zaujímají akce pro děti,
které si budou moci vyzkoušet řadu sportovních aktivit.
Pozornost bude věnována i zdravotnímu poradenství – zájemci si budou moci nechat změřit EKG,
cukr a cholesterol v krvi, absolvovat vyšetření zraku a paměti, účastnit se workshopů a přednášek
z oblasti výživy, genetických onemocnění atd.
V úterý 25. září se uskuteční konference pro pedagogy MŠ, ZŠ i SŠ s názvem „Tváří v tvář Zemi“,
věnovaná odpovědnosti člověka za stav naší planety.
Kancelář projektu Brno – Zdravé město
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě B rně
Aktuální informace:
V září 2018 budou v zapojených školách a organizacích neformálního vzdělávání pokračovat aktivity
doučování, kariérového poradenství, kroužků aktivního občanství, apod. Pro nově zapojené žáky musí
školy i organizace zajistit informovaný souhlas rodičů se zapojením žáka do projektu.
Formuláře souhlasů budou v souvislosti s GDPR aktualizovány a projektový tým je s další
dokumentací rozešle všem partnerům po zahájení školního roku.

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244, Rovný p řístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Aktuální informace:
V rámci klíčové aktivity Rozvoj pracovníků ve vzdělávání bude dne 24. září 2018 zahájeno vzdělávání
pedagogických pracovníků mateřských škol a zapojených neziskových organizací pro práci s dětmi
s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad. Realizátorem vzdělávání je Asociace
logopedů ve školství. Cílem aktivity je zajistit, aby každá mateřská škola zřizovaná statutárním
městem Brnem nebo jeho městskými částmi disponovala pracovníkem vyškoleným v této oblasti.
Vzdělávání ve Feuersteinově metodě instrumentálního obohacování bude pokračovat od října 2018
podle stanoveného harmonogramu.

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně
Aktuální informace:
V červenci 2018 proběhlo ze strany MŠMT konečné vypořádání projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ve městě Brně (MAP) a byla schválena závěrečná zpráva projektu. Vedení projektového
týmu tímto děkuje za spolupráci všem školám a organizacím zapojeným do projektu.

Projekt MAP II.
Aktuální informace:
V současné době projektový tým připravuje projektovou žádost navazujícího projektu MAP II, který
bude MŠMT předložen v polovině září 2018. Předpokládaná realizace projektu MAP II je období
2019 – 2021.
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AKTIVITY K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Špilberk žije
Muzeum města Brna pořádá již šestý ročník své největší tradiční akce „Špilberk žije“. Její letošní
podtitul zní „Případ legionářské čepice“ a konat se bude o víkendu 8. a 9. září 2018. Akce
připomene 100 let od vzniku Československa. Program zabaví celou rodinu: chystá se příjezd
prezidenta TGM, celohradní hra s detektivním pátráním, přehlídka módy první republiky, dobová
střelnice a četníci, retro hudba i občerstvení a mnoho dalšího.
Více o akci najdete zde.

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala...
Hlavní letošní výstava Muzea města Brna přibližuje závěr první světové války, vznik nových států
v Evropě včetně Československa, připomíná vojáky vracející se z fronty do Brna a vysvětluje, jaký
dopad měla válka na společnost a geopolitickou situaci. I tak strašlivá věc, jakou válka byla, měla
pozitivní důsledky – kromě technologického pokroku právě zrod samostatného československého
státu. Sto let republiky muzeum oslavuje vzpomínkou na hrdinství i bázeň našich předků. Na sto
padesát historických exponátů a fotografií, němých svědků své doby, je vystaveno v šesti tematických
celcích v jižním křídle hradu Špilberku.
3. 5. – 31. 12. 2018, Hrad Špilberk – jižní křídlo, 1. patro
otvírací doba: úterý – neděle od 10 do 18 hodin
Edukační program ve výstavě pro 2. stupeň ZŠ, SOŠ a gymnázia
Žáci prožijí fiktivní příběh dvacetiletého Jaroslava Veselého, který se vrací po prožitých válečných
útrapách (na frontě, dezerci a setkání s legionáři) domů do rodného města Brna a zamýšlí se nad tím,
co mu válka vzala a dala a jak žít v nové (Československé) republice.
Cíl programu: Na základě zprostředkovaného emočního prožitku žáci pochopí obecné mechanismy
dějinného vývoje konce Velké války, zániku Rakousko-Uherska a začátku budování nového
samostatného státu. Budou schopni posoudit změny, které nastaly a jejich dopad na životy jednotlivců.
Obsah programu:
Výklad ve výstavě doplněný vyprávěním skutečných příběhů navrátilců
z fronty, prací s autentickým textovým a obrazovým materiálem. Ve výstavě jsou použity aktivizující
prvky např. audiovizuální technika, ukázka zbrojní techniky, ateliér fotografa a módní koutek.
Cílová skupina:
2. stupeň ZŠ, SOŠ, gymnázia
Délka programu:
cca 90 – 120 minut
Vstupné:
50 Kč/žák/student, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky programu: PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz, Michal Hančák,
e-mail: hancak@spilberk.cz,tel.: 542 123 618

Výstavy ke 100. výročí vzniku Československa
Od 1. února do 31. prosince 2018 si lze v Národním pedagogickém muzeu a knihovně
J. A. Komenského prohlédnout výstavy „Nová škola v nové republice“ a „Tady nová republika“.
Výstavy si připomínají 100. výročí vzniku Československa a jsou přístupné veřejnosti.
Více informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vystavy-nova-skola-v-nove-republice-atady-nova-republika
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
S T ŘE DI S KO T E CHN I C KÉ H O V Z D Ě L Á V Á NÍ DĚ T Í V M Š
V roce 2017 zahájilo činnost Středisko technického vzdělávání jako organizační součást Střední školy
stavebních řemesel v Brně – Bosonohách. Toto středisko je podporované Jihomoravským krajem
z fondů Regionálního rozvoje a navazuje na dlouholeté aktivity brněnských firem a institucí, které se
od roku 2009 zaměřily na vzdělávání dětí ve věku 6 až 9 let. Realizuje program, který je známý pod
názvem Technické školky, měl původně vzbudit zájem dětí o technické úlohy, časem se však rozšířil
i o oblasti přírodních věd a dalších i netechnických oborů.
Hlavním záměrem programu je podporovat technické myšlení u dětí už od předškolního věku.
V dětech se totiž v tomto věku formuje tzv. životní scénář, dochází k ovlivňování nejen budoucí
povahy, ale i toho, jak budou rozvíjet své vlohy, a v jakém oboru mohou v budoucnosti vyniknout.
Středisko nabízí zřizovatelům MŠ a ZŠ 1. stupně spolupráci nejen při školení pedagogů, ale pomáhá
školám při vybavení potřebnými pomůckami, nářadím a poskytne jim trvalou poradenskou činnost.
Zároveň se snaží o to, aby se do tohoto způsobu vzdělávání dětí zapojily aktivně i místní výrobní
firmy, které mohou školky podporovat dodáním potřebného materiálu a nářadí.
Vzdělávacím střediskem prošlo od jeho vzniku kolem stovky MŠ z kraje, z toho bylo 22 brněnských.
V roce 2019 plánuje brněnský magistrát zapojení dalších 15 MŠ.
Středisko spolupracuje se zřizovateli MŠ i mimo náš kraj, jsou to například školky v Opavě, Frenštátu
a v Praze, zajímavostí je, že je zapojeno do slovenského projektu, jehož výstupem je zavedení tohoto
způsobu vzdělávání dětí do jejich státního vzdělávacího systému.
Základní teze programu jsou:
Vzbudit u dětí zájem o techniku, podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost, zlepšit
schopnost přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak prakticky
ovlivňují život každého z nás. Program Technické školky podporuje a rozvíjí: technické myšlení dětí,
jejich tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Cílem programu však není to, aby co nejvíce dětí v budoucnu studovalo techniku, ale aby to byli ti,
kteří k tomu mají vlohy a předpoklady.
Zájemci o bližší informace se mohou obrátit přímo na vedoucího střediska: Ing. Jiří Michele,
michele@soubosonohy.cz

Š KO L A V KNI HO V N Ě
Na soustavné rozvíjení a prohlubování čtenářské gramotnosti jsou tradičně zaměřeny programy
Knihovny Jiřího Mahena. Oblíbený projekt Poprvé do školy – Poprvé do knihovny doprovodí již po
16. současné prvňáčky na jejich cestě od poznávání jednotlivých písmenek až po slavnostní předání
symbolického klíče od království knih na konci školního roku. Podzimní část projektu je zaměřená
především na děti a jejich rodiny. V průběhu měsíce září se mohou žáčci prvních tříd v knihovně
registrovat zdarma a celý rok tak bezplatně využívat pestrých služeb, které knihovna nabízí. V rámci
Týdne knihoven (1. – 4. října) proběhne pasování malých čtenářů na rytíře a čtenáře knihovny.
Tímto slavnostním aktem se prvňáčci oficiálně stanou součástí čtenářské rodiny KJM. V září se také
děti budou moci zúčastnit výtvarné soutěže, jejíž podmínky najdete na stránkách Knihovny Jiřího
Mahena. Výsledné práce se stanou součástí výzdoby prostoru KJM a pomohou doladit atmosféru oslav
100. výročí vzniku ČSR. Na toto klání naváže v říjnu také literární soutěž – vítěz bude slavnostně
vyhlášen v rámci Dne pro dětskou knihu 1. 12. Pro děti, které již čtou samy, připravila KJM dva
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čtenářské kluby – Čtenářský klub pro děti ve věku 8 – 12 let, který formuje kladný vztah dětí
k četbě a představuje jim na pravidelných schůzkách zajímavé knihy a různé způsoby práce s nimi.
Nově knihovna nabízí také Čtenářský klub Safír s prvky biblioterapie, který žákům 1. a 2. stupně
ukáže, že kniha dokáže nejen pobavit, ale i léčit. V tomto školním roce nabízí ÚK KJM na Kobližné
školám aktualizovanou nabídku besed a knihovnických lekcí, které jsou vystavěny v souladu
s požadavky RVP v jednotlivých vzdělávacích stupních a měly by vést k prohloubení klíčových
kompetencí žáků v různých vzdělávacích oblastech. Nově jsou v nabídce také zařazeny lekce
informačního vzdělávání přizpůsobené věkovým skupinám od dětí z mateřských škol po studenty
SŠ. V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese detske@kjm.cz. Více
informací o jednotlivých projektech najdete na stránkách www.kjm.cz.
Mgr. Hana Kólová, vedoucí Knihovny pro děti a mládež

V Z DĚ L ÁVA CÍ NA BÍ DKA B R U NO FAM I LY PAR K
Bruno family park přichází se zcela novou nabídkou vzdělávacích programů určených speciálně pro
žáky základních škol, které reagují zejména na nejaktuálnější témata dnešní doby:
 Bezpečnost na internetu a sociálních sítích (program vznikl ve spolupráci s: Kraje pro bezpečný
internet (www.kpbi.cz)
 Finanční gramotnost hravě
 Zdvořilost aneb etiketa hravě
 Řádím a koukám na hvězdy
Více informací naleznete na letáčku v přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

K R AJ E P RO B E Z P E ČN Ý I NT E R NE T
Účelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená
s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí
minimalizovat. Hlavní cílovou skupinou, kterou se projekt i letos snaží oslovit, jsou žáci základních
a středních škol ve všech krajích ČR. Projekt je realizován v období 1. 6. – 31. 10. 2018.
Plakát: 2018_tisk_plakat_jihomoravsky.pdf
Odkazy. http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvijmk/oddeleni_prevence_a_volnocasovych_aktivit/kraje-pro-bezpecny-internet

N A BÍ D KA P L AN E T Á RI A M O R AVA
Planetárium Morava připravuje na školní rok 2018/2019 nové programy, vzdělávací filmy, pohádky,
zajímavosti a informace o zkoumání Sluneční soustavy, naší galaxie i hlubokého vesmíru. Při
spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou máme nejaktuálnější poznatky, se kterými vás rádi
seznámíme na našich programech.
Cena za žáka 40 Kč, délka programu 40 – 60 minut, výběr z 18 filmů, zdarma lektorská činnost,
doprava po Brně, bonusový film, pracovní listy k filmům
Více informací o našich programech a filmech na našich stránkách:
www.planetarium-morava.cz, planetarium.morava@gmail.com , tel. +420 704 798 853
V přílohách tohoto čísla školního zpravodaje naleznete letáček s bližšími informacemi o programech.

L UŽ Á NK Y – S T Ř E D I S KO V O L N É HO Č A S U
SVČ Lužánky nabízí pro školní rok 2018/2019 nové výukové programy, bližší informace naleznete na
letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.
Kontakt: Lužánky – středisko volného času, Lidická 50, 658 12 Brno, tel. 549 524 111, e-mail:
info@luzanky.cz, www.luzanky.cz.
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V Z DĚ L ÁV Á NÍ CE NT RA T V O Ř I V O S T I , Z . S .
Centrum tvořivosti nabízí akreditované kurzy (č. akr. MŠMT-48 772/2012-201-910). 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.
Kreativní nápadník: (15 – 19 h, dle domluvy)
21. 9. 2018 – PODZIM
9. 11. 2018 – ZIMA, VÁNOCE
Cena: 500 Kč za jeden seminář
Proutěný víkend: 12. – 14. 10. 2018
Základy pletení z pedigu, barvení pedigu – misky, podnosy, ošatky, oplétání sklenic, pletení na pevné
dno…vhodné pro začátečníky i pokročilé. Cena: 1.050 Kč
Keramická dílnička:
Termín dle osobní domluvy (soboty 9.00 – 13.00)
Cena: 950 Kč
Neakreditované kurzy:
10. 11. 2018 – Zdobení plátěných tašek
24. 11. 2018 – Jednoduché vitráže – vánoční motivy
30. 11. – 2. 12. 2018 – tradiční pletení adventních věnců z čerstvých větviček jedle
Místo konání všech kurzů: Kudelova 8, Brno
Lektoři těchto kurzů: Ivana Smutná, Ota Kolář
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, tel. 542 123 611, pokladna 542 123 677, e-mail:
muzeum.brno@spilberk.cz, www.spilberk.cz
Hrad a pevnost Špilberk
Kasematy: otevírací doba PO – NE 10.00 – 18.00 hod. (poslední vstup v 17.30 hod.)
Objednávky prohlídek: 542 123 614, kasematy@spilberk.cz
Příběhy z kasemat!
Necelé dvě hodiny dobrodružství a chytré zábavy, tři neuvěřitelná setkání s rozšířenou realitou, pět
lidských osudů, sedm šifer. To vše nabízí unikátní hra v tajemném prostředí špilberských kasemat.
Stálé expozice: Špilberk od hradu k pevnosti, Špilberk – Žalář národů, Brno na Špilberku, Od
renesance po modernu, Od moderny po současnost, O nové Brno, VULKANALIA, Dětská dílna
Otevírací doba: ÚT – NE od 10.00 do 18.00 hod., poslední stup v 17.30 hod.
Rozhledna: PO – NE od 10.00 do 18.00 hod., otevřeno pouze za příznivých povětrnostních
podmínek!
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na: http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
Rok 1918 – co nám válka vzdala a dala:
Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro
Tato výstava je doporučena návštěvníkům starším než 12 let.

3. 5. – 31. 12. 2018

Rok 1968 v Brně očima cenzora
22. 8. – 28. 10. 2018
Hrad Špilberk, galerie Jih
V srpnu 2018 uplynulo 50 let od okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy. Výstava připomíná, co se
událo v Brně a jak na vpád reagovalo konzervativní jádro KSČ a okupační propaganda. Nezůstalo jen
u okupace, výstava zmiňuje i její první výročí a počátky normalizace. Část expozice ukáže tzv. „druhý
život události“ v současnosti, kdy okupaci vykládají extremistické skupiny a konspirační weby až
bizarním způsobem. Deformování historie se dnes zdá jako „orwellovská“ realita.

20

Akce:
Letní baletní koktejl 2018
Tosca, operní představení Národního divadla Brno
Špilberk žije republikou! Případ legionářské čepice

31. 8. – 3. 9. 2018
5. 9. 2018 od 20 hod.
8. a 9. 9. 2018, vždy od 10 hod.

Měnínská brána, Měnínská 7, 602 00 Brno, tel. 542 214 946, e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz,
www.meninska-brana.cz, otevírací doba ČT – PO od 10.00. do 18.00 hod.

Muzeum hraček
Stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.
Informace o stálých programech k expozici najdete na: www.meninska-brana.cz/nabidka-pro-skoly/

Vila Tugenhat, Černopolní 45, 613 00 Brno, tel. 515 511 015/17, 731 616 899
e-mail: info@tugenhat.eu, www.tugenhat.eu
Otevírací doba: ÚT – NE 10.00 – 18.00 hod.
Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu – v 17.00 hod. poslední prohlídka. Vstupenky na všechny
akce lze zakoupit online na webových stránkách www.tugendhat.eu.
Více informací o akcích na http://www.tugendhat.eu/aktualne/kalendar.html.

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,
NE 2. 9. 2018 ve 14.30 hod.: Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Brně-Židenicích
Výklad religionistky Kristýny Kuboňové. Rezervace na e-mailu: kristyna.kubonova@gmail.com.
Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.
ST 5. 9. 2018 v 17.00 hod.: Vernisáž výstavy Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anne
Frankové. Vernisáž bude doplněna o promítnutí dokumentárního filmu Krátký život Anny Frankové
(Beta Trade, 2004). Vstup volný
ST 12. 9. 2018 v 17 hod.: Setkání s Hanou Frejkovou. Program se koná ve spolupráci s ŽOB.
Vstupné 30 Kč
ÚT 18. 9. 2018 v 17 hod.: Procházka po stopách židovských architektů. Sraz účastníků je v 17 hodin
u bronzového modelu města před Místodržitelským palácem. Vstupné 30 Kč
ČT 20. 9. 2018 v 17 hod.: Zvláštnosti a taktika orgánů čs. kontrarozvědky při agenturně operativním
rozpracování sionistů a židovských buržoazních nacionalistů, aneb dilemata židovské pospolitosti za
tzv. normalizace ve světle archivních dokumentů a fotografií. Přednáška dokumentaristy Martina
Šmoka se uskuteční za podpory statutárního města Brna. Vstupné 30 Kč
NE 23. 9. 2018 v 10.30 hodin: Nedělní program pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi objevuje Zemi
zaslíbenou. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického
a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč
V měsících září a říjnu možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Nechte mě být, jaká jsem – životní
příběh Anne Frankové, kterou vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu. Výstava je přístupná ve
dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

V Z DĚ L ÁV Á NÍ P RO V E DO U CÍ Š KO L NÍ CH JÍ DE L E N
Vzdělávací společnost Jidelny.cz s. r. o. Plzeň nabízí kurz pro nové vedoucí školních jídelen, který se
uskuteční v Brně ve dnech 12. – 13. 9. 2018 na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví,
Michnova 982/23. Bližší informace naleznete v přiloženém elektronickém letáčku tohoto čísla školního
zpravodaje. Více informací: Marie Mužíková, Jídelny.cz, s. r. o., Farského 14, 326 00 Plzeň, tel.
734 311 222, e-mail: marie.muzikova@jidelny.cz, www.jidelny.cz.
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P RO JE KT 1 0 0 L E T S P O L E Č NÉ HO S T RAV O V Á NÍ
Veřejná informační služba s. r. o. Plzeň informuje o novém projektu 100 let společného stravování,
který je určen českým základním a středním školám a školním jídelnám. Projekt bude odstartován
v říjnu 2018 a skončí v červnu 2019.
Bližší informace: Lenka Budínová, Veřejná informační služba s. r. o., Farského 14, 326 00 Plzeň, tel.
377 457 330, e-mail: info@visplzen.cz, www.visplzen.cz .

POZVÁNKY
S E T K ÁNÍ S U ČI T E L I V M O R AV S KÉ M Z E M S KÉ M M U Z E U
Moravské zemské muzeum v Brně připravilo tradiční setkání s učiteli, které se uskuteční 26. 9. 2018
v Přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu 8, Brno od 15.00 hod. Na setkání vás
seznámíme s aktuálními i dlouhodobými vzdělávacími programy MZM pro všechny stupně
vzdělávání, představíme chystané výstavy a především nejnovější expozici v Dietrichsteinském paláci
Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století. V neposlední řadě se s vámi rádi podělíme o vaše
zkušenosti a očekávaní spojená s programy pro žáky a studenty v Moravském zemském muzeu.
Svou účast, prosím, potvrďte na phrselova@mzm.cz do 18. září 2018.
Více informací včetně programu setkání naleznete na http://www.mzm.cz/skolavmuzeu/.

P O Z V Á NKA NA KO NF E R E N CI S P O N DE A
Spondea, o. p. s. zve všechny zájemce na konferenci Rodina v pasti konfliktů či násilí. Jak efektivně
pomoci ohroženému dítěti?. Tato konference se bude konat ve čtvrtek 4. října 2018 v Brně v aule
Administrativního a školicího centra KÚ JMK na Cejlu 73.
Více informací naleznete na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Levová, Spondea, o. p. s., Sýpka 25, 613 00 Brno, tel. 541 235 511,
608 118 088, e-mail: krizovapomoc@spondea.cz, www.spondea.cz

V Ý S TAVA K S RP NU 1 9 6 8 V P E DAG O G I CKÉ M M UZ E U P R AH A
Rok 1968 a české školství a knihovnictví k 50. výročí srpnových událostí roku 1968 otevře Národní
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze pro veřejnost 21. srpna 2018 ve 13.00
hodin. Elektronická výstava v Jeruzalémské 12, Praha 1 přibližuje toto historické období a jeho dopad
prostřednictvím knih a dokumentů z oblasti školství, kultury a knihovnictví. Na otevření této výstavy
bude navazovat mimořádný seminář „Rok 1968 a české školství a knihovnictví“, který se uskuteční
pro zájemce dne 2. října 2018 v Pedagogické knihovně J. A. Komenského. Program je uveřejněn zde.
Odkaz: http://www.msmt.cz/pedagogicke-muzeum-chysta-vystavu-k-srpnu-1968
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ŠKOLY ŠKOLÁM
P ŘÍ P RAV N Á T ŘÍ DA V M Š , Z Š A P Š B R NO , V Í DE ŇS KÁ
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská 26, příspěvková organizace se
nachází na světelné křižovatce ulic Vídeňská a Vinohrady po pravé straně u zastávky Nemocnice
Milosrdných bratří směrem od Mendlova náměstí do Modřic nebo do Starého Lískovce. Dostupná je
tramvajemi č. 2, 5, 6. Součástí školy je i přípravná třída s kapacitou 15 dětí, která je určena pouze
pro děti s odkladem školní docházky, dodatečným odkladem povinné školní docházky a pro všechny
děti, kterým pravidelná příprava a odborná pomoc pomůže usnadnit úspěšné zahájení povinné školní
docházky. Návštěva přípravné třídy i družiny je zcela bezplatná, a to včetně poradenských služeb.
Kontakt a bližší informace: Mgr. Gordon Brei – ředitel školy, tel. 545 575 707, 731 507 323,
e-mail:skolalidicka@volny.cz, www.videnska.cz
Bližší informace naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.

Z M Ě N A A DR E S
Školní jídelna Brno, náměstí Svornosti 2571/7 má novou e-mailovou adresu: jidelna@sjsvornost.cz

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ místo v MŠ na plný úvazek. Dlouholetá praxe, hra na klavír a flétnu.
Kontakt:
tel. 774 232 210

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
A KT I V NÍ DI VAD E L N Í DÍ L N Y P RO RO D I Č E S DĚ T M I O D 5 DO 8 L E T
Od 1. 9. 2018 zahajujeme další sezonu konání pravidelných aktivních divadelních dílen pro děti ve
věku od 5 do 8 let spolu s rodiči. Víkendové divadelní dílny, pod vedením odborných lektorů, budou
dvouhodinové otevřené lekce, založené nejen na dramatické výchově. Při výběru jednotlivých
tematických okruhů bude samozřejmě přihlédnuto i k tomu, že účastníci budou různých věkových
kategorií (děti od 5 do 8 let, věk rodičů bude zcela jistě různý). Proto všechny hodiny budou probíhat
velmi přístupnou a hravou formou a i proto jsme zvolili formu otevřených lekcí, jejichž obsah na sebe
nebude zásadně navazovat a bude tak vhodný pro pravidelné účastníky divadelních dílen, stejně jako
i pro nově příchozí. Podrobné informace získáte na e-mail adrese: divadylko-brno@seznam.cz
Projekt se koná za finanční podpory statutárního města Brna.

*

*

*
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