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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR
MŠMT ČR zveřejňuje Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice za rok 2017.
Tuto zprávu naleznete v plném znění na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/uploads/Statistika_skolstvi/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_vzdelavani_2017_pu
blic.pdf

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

Rozvojový program Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 čtvrtou
etapu rozvojového programu na podporu 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 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.
Čtvrtá etapa rozvojového programu je určena pro období leden – červen 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 17. října 2018. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do
14. listopadu 2018.
Veškeré informace jsou uvedeny ve vyhlášení programu zde:
Vyhlášení rozvojového programu – IV. etapa 2019.pdf
Vyhlášení rozvojového programu – IV. etapa 2019.docx
Čestné prohlášení.pdf
Čestné prohlášení.docx
Formuláře pro závěrečnou zprávu.pdf
Formuláře pro závěrečnou zprávu.docx
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Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programupodpora-vyuky-plavani-v-3?lang=1&ref=m&source=email

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách – 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora
vzdělávání cizinců ve školách (č. j.: MSMT-28 283/2018), který je určen na podporu dětí a žákůcizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání
a v základním vzdělávání.
Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol,
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských
zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním
vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího
systému České republiky.
Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců
a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků
náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců.
Podrobné informace k vyhlášení programu, včetně informace o způsobu a termínu podání žádosti dle
typu oprávněného žadatele, jsou uvedeny v přílohách ke stažení.
Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být školou příslušnému kraji doručena
do 9. listopadu 2018. Žádost podávaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději
do 30. listopadu 2018.
Přílohy ke stažení:
Text vyhlášení programu: Vyhlášení RP 2019.pdf
Přílohy k vyhlášení:
Pr_vyhl_1_zadost_kraj_2019.xlsx
Pr_vyhl_2_zadost_škola_2019.xlsx
Pr_vyhl_3_ vyuctovani_školy_2019.xlsx
Pr_vyhl_4_vyúčtování_kraj_2019.xlsx
Pr_vyhl_5_Avízo_o_vratce_kraj.docx
Pr_vyhl_6_ Avízo_o_vratce_cirkev_skoly.docx
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programupodpora-vzdelavani-cizincu-ve-1?lang=1&ref=m&source=email

Výzva Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu Podpora aktivit integrace cizinců
na území ČR v roce 2019.
Vyplněná žádost podepsaná osobou oprávněnou jednat za žadatele, včetně všech povinných příloh, se
podává v listinné podobě, nebo prostředictvím datové schránky, a zároveň se zasílá elektronicky, a to
nejpozději do 20. 11. 2018 do 14 hod. Pro dodržení tohoto termínu je rozhodné datum na razítku
pošty, nebo okamžik dodání žádosti do datové schránky. Žádosti doručené po termínu nebudou
posuzovány. Žádosti se doručují na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení
základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, ID datové schránky: vidaaw, elektronická
adresa: DP-integracecizincu@msmt.cz. Každá žádost, včetně obálky či předmětu zprávy, musí být
označena názvem výzvy.
Text vyhlášení: Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019.pdf
Přílohy:
1a - Formulář žádosti.docx
1b - Popis projektu.docx
1c - Rozpočet projektu.docx
2- Formulář vyúčtování účelové dotace.xlsx
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3 - Formulář závěrečné zprávy.docx
4 - Formulář avíza.docx
5 - Hodnotící formulář.docx
6 - Formulář čestného prohlášení.docx
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vyzvy-podpora-aktivitintegrace-cizincu-na-uzemi?lang=1&ref=m&source=email

Podpora nadaných žáků základních a středních škol
MŠMT v souladu s Koncepcí podpory_rozvoje_nadani_2014-2020.pdf vyhlašuje dotační program,
kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky
základních a středních škol ve věkové kategorii 13 – 19 let.
Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad
rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích
oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které
povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků, podpořit vznik nových
mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání a propojit nabídku aktivit pro nadané
žáky s činností krajských sítí podpory nadání.
Program prioritně podporuje organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit,
odborných projektů, soustředění apod., které budou zajišťovat zejména nové netradiční formy
vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola,
veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času. Dotační
program umožní podporovat projekty subjektům, které mohou významným způsobem podpořit nadané
žáky.
Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních
a středních škol v roce 2019
MŠMT v souladu s Koncepcí podpory_rozvoje_nadání_2014-2020.pdf vyhlašuje dotační program,
kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky
základních a středních škol ve věkové kategorii 11 – 20 let.
Žadatelé budou své projekty podávat v elektronickém systému ISPROM. Po uzavření elektronické
žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat či doručit na adresu
MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 5/529, 118 12 Praha.
Uzávěrka pro zasílání žádostí je 9. 11. 2018.
Konzultace poskytuje MŠMT, odbor pro mládež, Senovážné 25, 110 00 Praha 1, tel. 234 815 281, email: jaroslav.froulik@msmt.cz.
Odkaz:
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-vroce?lang=1&ref=m&source=email

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. Prezentace změny financování regionálního školství pro
mateřské a základní školy a školní družiny: 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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Věstník MŠMT 09-10/2018
Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 09-10/2018 (12 s.).
Část oznamovací
• Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb.,
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
• Schválení učebnic a učebních textů k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
• Oznámení o změně názvu zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Část normativní
• Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost
škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo
registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018
MSMT 09-10-2018
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-09-10-2018
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE

Vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ – přírodovědné předměty
a matematika
Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací
program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami
z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015),
a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na
základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).
Vzdělávací program je tvořen dvěma typy seminářů a jako celek synergicky postihuje vzdělávání na
nižším stupni základních škol (seminář č. 1) i vyšším stupni základních škol a na středních školách
(seminář č. 2). Na každý seminář se může přihlásit i více účastníků z jedné školy.
Účast na semináři je zcela zdarma. Jednodenní semináře (9:00 – 15:00) pro skupiny max. 15 účastníků
se od září do prosince 2018 uskuteční ve většině krajských měst České republiky, a to s následujícím
obsahem a v následujících termínech:
Seminář č. 1 zaměřený na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření TIMSS 2015 je určen
zejména učitelům prvního stupně základních škol.
Termíny a místo konání v Brně:
Sluneční dvůr, Přemyslovo náměstí 1325/26, Brno-Slatina
26. 11., 27. 11., 28. 11, 29. 11, 30. 11. 2018
Seminář č. 2 zaměřený na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření PISA 2015 je určen
zejména učitelům 2. stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií a středních škol.
Termíny a místo konání v Brně:
Sluneční dvůr, Přemyslovo náměstí 1325/26, Brno-Slatina

21. 11., 22. 11., 23. 11., 3. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12.
Informace pro přihlášení k účasti na vzdělávacím programu naleznete zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Inspirace-pro-zkvalitnovani-vyuky-prirodovednych-p
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Nové právní předpisy týkající se školství uveřejněné ve Sbírce
zákonů
Ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu
hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř
zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů
• Účinnost nařízení: 1. 9. 2018, avšak nařízení vlády bude použitelné až od 1. 1. 2020, kdy bude
naplno spuštěna reforma financování regionálního školství.
• Nařízení vlády specifikuje pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem
obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru
vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo
svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník
v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku neboli tzv. hodnotu PHmax.

Postup před vznikem pracovního poměru
Mgr. Michal Smejkal
Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákoníku práce1 obecně platí, že výběr fyzických osob ucházejících se
o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je
v působnosti zaměstnavatele2. Uvedené ovšem neznamená, že by zaměstnavatel mohl nerespektovat
například předpoklady kladené zvláštními právními předpisy (například zákonem o pedagogických
pracovnících) na fyzickou osobu jako zaměstnance, neboť ty uvedeným pravidlem nejsou dotčeny.
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo
na zaměstnání a při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace.3 Je rovněž
zapovězeno činit nabídky zaměstnání, které
a) mají diskriminační charakter,
b) nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy, nebo
c) odporují dobrým mravům.
Zaměstnavatel smí v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od uchazeče
o zaměstnání vyžadovat toliko údaje bezprostředně související s přijetím do zaměstnání4, kterými
jsou kupř. kvalifikace zaměstnance, jeho znalosti a zkušenosti, délka dosavadní odborné praxe, výpis
z rejstříku trestů.
Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace5 týkající se národnosti, rasového
nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství,
filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním
právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží
k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný postup.
3
Srov. § 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o zaměstnanosti“).
4
Viz § 30 odst. 2 zákoníku práce.
5
Srov. § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.
1
2
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Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného
osobního údaje.
Uchazeč o zaměstnání i zaměstnavatel si vzájemně musí poskytnout pravdivé informace, neboť
každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

Seminář Dieta ve školní jídelně: jak to chodí v praxi?
OŠMT MMB připravuje seminář na téma Dieta ve školní jídelně: jak to chodí v praxi? určený pro
vedoucí ŠJ a zájemce z řad rodičovské veřejnosti.
Místo konání: malý zasedací sál Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Termín:
29. listopadu 2018
Čas:
9.00 – 13.00 hod. (prezence 8.00 – 9.00 hod.)
Registrace: bude otevřena 1. listopadu 2018 na webovém rozhraní projektu – map.mestobrno.cz
v sekci „host“, záložka „nabídka vzdělávání“.
Bližší informace k programu semináře budou mateřským a základním školám a školním jídelnám
zaslány do 1. listopadu 2018 s žádostí o vyvěšení na viditelném místě, přístupném rodičům
stravovaných žáků. Registrace na seminář je povinná z důvodu omezené kapacity sálu.

Festival vzdělávání
Jihomoravský kraj připravuje ve spolupráci s dalšími partnery ve dnech 22. – 24. listopadu 2018
Festival vzdělávání (XXIV. ročník Veletrhu středních škol). Slavnostní zahájení bude 22. listopadu
2018 od 10.00 hod. v pavilonu G2 v areálu BVV.
Tento festival se bude od předchozích ročníků významně odlišovat. Nebude zaměřen pouze na
propagaci konkrétních středních škol, která bude tradičně probíhat v pavilonu G1, ale nabídne i celou
řadu dalších aktivit. Střední školy ve spolupráci se zaměstnavateli připravují pro návštěvníky
v pavilonu G2 interaktivní prezentaci odvětví i jednotlivých povolání (automobilní, elektrotechnika
IT, gastroobory, obchod a služby, stavebnictví, strojírenství, zdravotnictví, zemědělství a další).
V rámci Festivalu vzdělávání bude působit centrum pro pedagogy, které bude zaměřené na kariérové
poradenství, dále pak poradenská zóna k volbě povolání pro rodiče s dětmi. Festival představí řadu
volnočasových aktivit a jeho součástí bude rovněž doprovodný program, který nabídne i několik
soutěží odborných dovedností. Akce je určena nejen pro žáky končící povinnou školní docházku
a také jejich rodiče, ale pro všechny žáky základních škol, pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě také
pro pedagogické pracovníky.

Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě
Brně
V rámci projektu „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně“, jehož
nositelem je statutární město Brno, jsou na podzim připraveny 3 vzdělávací programy zaměřené na
problematiku cizinců a komunikace s nimi. První z kurzů, jejichž zaměření vzešlo z dotazníkového
šetření mezi zaměstnanci MMB, bude zacílen na oblast komunikace s vietnamským klientem
s ohledem na kulturní specifika této u nás žijící národnostní menšiny, další vás seznámí se skutečnou
situací a fakty o cizincích žijících v Brně vycházejícími z reálných statistických dat. Náplň
posledního kurzu bude věnována právům a povinnostem cizinců na území ČR a s nimi související
legislativě. Bližší anotace jednotlivých kurzů vč. lektorského obsazení a způsobu přihlašování
naleznete v přiložených pozvánkách tohoto čísla školního zpravodaje.
Vzdělávání v rámci projektu je pro Vás zcela zdarma!!!
Kontakt:
Ing. Lukáš Vítek, vedoucí divize vzdělávání, SocioFactor s. r. o., Daliborova 631/22
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, tel.: +420 774 113 441,
e-mail: vitek@sociofactor.eu, www.sociofactor.eu
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Bezpečné a chytré školy JMK
Magnus Regio, s. r. o., Lipová 906/1, 602 00 zve všechny zájemce ze škol a školských zařízení na
setkání u kulatého stolu „Bezpečné a chytré školy JMK“, které se uskuteční 9. listopadu 2018,
Hotel Voroněž, Brno, v čase 8.30 – 12.30 hodin. Předmětem diskuze budou bezpečnostní
technologie (kamerové systémy, detektory…), chytré technologie (interaktivní dataprojektory, tabule,
tablety…), zdravá škola, kyberbezpečnost, financování a dotace na zabezpečování škol. Účast na
setkání je bezplatná, přihlaste se na p.sterbakova@magnusregio.cz nebo 725 893 273.
Bližší informace byly uvedeny v letáčku v elektronických přílohách minulého čísla školního
zpravodaje.
Bc. Petra Štěrbáková, produkční, marketingová manažerka, Gsm: + 420 725 893 273
Magnus Regio s. r. o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Omluva za chybu
Ve Školním zpravodaje č. 2/2018-2019 došlo na str. 9 k chybnému pojmenování článku. Za tuto chybu
se omlouváme a zveřejňujeme platné znění (viz níže).

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních
škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
Přípravné třídy základní školy jsou určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl
povolen odklad povinné školní docházky.
Přípravné třídy může zřídit se souhlasem krajského úřadu na základě ustanovení § 47 odst. 1, 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská
společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, s tím, že
budou dodržena ustanovení § 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Přípravné třídy v základních školách ve školním roce 2018/2019, které byly zřízeny ve městě
Brně
Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
tel. číslo: 547 218 242, e-mail: info@zsbos9.cz
Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
tel. číslo: 541 220 023, e-mail: reditel@zsjundrov.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace
tel. číslo: 533 433 611, 533 433 627, e-mail: zskrenova@zskrenova.cz
Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
tel. číslo: 545 211 651, e-mail: sekretariat@zsmerhautova.cz
Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace
tel. číslo: 544 210 893, e-mail: info@zsmutenicka.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace
tel. číslo: 545 212 165, e-mail: info@osmec.cz
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
tel. číslo: 541 219 992, 541 422 022, e-mail: zsstankova@volny.cz
Základní škola Brno, Svážná 9, příspěvková organizace
tel. číslo: 547 427 111, e-mail: skola@zssvazna.cz
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Přípravné třídy v základních školách ve školním roce 2018/2019 zřízených pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, které byly zřízeny krajem:
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
tel. číslo: 543 248 940, e-mail: zs.videnska@videnska.cz

Hygienické minimum
Seminář k získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění §19/odst. 2., například
Alergeny v praxi. Seminář povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy.
Součástí je test a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termín:
29. 11. 2018 (čtvrtek) 15,00 – 20,00.
Cena:
500 Kč (1 účastník) splatná na fakturu před zahájením a po nahlášení
fakturačních údajů. Fakturační údaje uveďte, prosím, při přihlášení.
Předpokládaný počet osob je 20. Při požadavku na nižší počet osob vám bude vyhověno a cena bude
navýšena.
Kontakt pro přihlášení:
NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 1/2, 612 00 Brno
Tel. 724 353 962 Radka Adámková, e-mail endlicherova@ncm.cz www.ncm.cz
https://www.facebook.com/NcM.vzdelavaci.stredisko/
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Aktuální informace:
V rámci klíčové aktivity Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/000312 se dne 17. 10. 2018 konalo setkání zástupců partnerských škol
k podpoře kariérového poradenství žáků na základních školách. Setkání se jako hosté zúčastnili
zástupci Regionální hospodářské komory a středních škol působících na území města Brna,
kteří vystoupili se svými příspěvky zaměřenými na problémy souvisejícími s přechodem žáků ze
základních na střední školy, požadavky zaměstnavatelů na kariérní poradce, nabídku trhu
práce a nedostatek potřebných profesí, a také na podmínky pro práci kariérních poradců na základních
školách.

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 Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole se dne 26. listopadu
2018 ve školící místnosti Podkova v prostorách Nové radnice uskuteční již 6. workshop pro zapojené
organizace neformálního předškolního vzdělávání a 16 spolupracujících mateřských škol. Na základě
požadavků zapojených organizací bude setkání věnováno tématu poruch chování dětí v předškolním
věku.

Projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647, Město Brno zvyšuje
kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách
Ve školním roce 2017/2018 statutární město Brno zahájilo realizaci projektu „Město Brno zvyšuje
kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“ v hodnotě téměř 6 000 000 Kč. Jedná se
o investiční projekt, který je spolufinancován z IROP a z rozpočtu města, a je do něho zapojeno 14
základních škol zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi, které musely splnit podmínky
bezbariérovosti stanovené v IROP. V rámci projektu město pořizuje 53 interaktivních tabulí, které jsou
instalovány do odborných učeben zapojených škol. V zapojených školách budou tabule umístěny do
učeben přírodovědných předmětů, cizích jazyků, informatiky a na několika školách také do učeben
polytechnické výuky. Tabule budou využívány pro výuku již pro výuku mladších žáků na prvním
stupni. Školy budou interaktivní tabule využívat také v odpoledních hodinách v rámci zájmového
vzdělávání svých žáků. Seznam zapojených škol: ZŠ Bosonožská, ZŠ Hudcova, ZŠ Kamínky, ZŠ
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Masarova, ZŠ Novoměstská, ZŠ Řehořova, ZŠ Svážná, ZŠ Novolíšeňská, ZŠ Tuháčkova, ZŠ a MŠ
Bosonožské nám., ZŠ a MŠ Blanenská, ZŠ a MŠ Horníkova, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, ZŠ a MŠ
nám. 28. října.

Projektový záměr Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě
Brně II (MAP II)
Projektový tým OŠMT MMB ve školním roce 2017/2018 připravil projektový záměr MAP Brno II,
který dne 19. června 2018 schválilo Zastupitelstvo města Brna. Projektovou žádost schválila dne
25. září 2018 Rada města Brna. Žádost byla předložena MŠMT ČR v říjnu 2018. Do projektu se zapojí
celkem 234 základních, mateřských a základních uměleckých škol na území města. O výsledku
hodnocení budou školy informovány po ukončení hodnotícího procesu. Předpokládaný termín
zahájení realizace projektu je 1. září 2019.
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AKTIVITY K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

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

Moravské zemské muzeum k 100. výročí vzniku Československa
Moravské zemské muzeum při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa
připravuje v Dietrichsteinském paláci tři výstavní projekty od 19. 10. 2018 do 30. 6. 2019. Výstava
Historického muzea představí česko-slovenské vztahy na pozadí cesty k formování samostatného
státu. Výstava Etnografického ústavu přiblíží tradiční kulturu v roli politického symbolu. Centrum
kulturně-politických dějin připomene další "osmičkové" výročí, a to rok 1968. Výstavy budou
doplněny zajímavým programem v podobě workshopů, promítání filmů, přednášek a komentovaných
prohlídek.
Moravské zemské muzeum nabízí také širokou nabídku vzdělávacích programů pro MŠ, I. a II. stupeň
ZŠ, SŠ a gymnázia. Veškeré informace o expozicích, vzdělávacích programech a lektorovaných
prohlídkách naleznete na stránkách www.mzm.cz, případně kontaktujte phrselova@mzm.cz,
tel.: +420 533 435 263
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A INFORMACE
B U DO V Á NÍ P O D NI K AV O S T I Ž Á KŮ V Z Á KL A DNÍ C H Š KO L Á C H
Schola Empirica se dlouhodobě zabývá vzděláváním. V současné době rozvíjí několik nových
projektů. Jedním z nich je i budování podnikavosti žáků na základních školách. V rámci projektu
nabízí pracovní listy, celonárodní soutěž, zahraniční stáž pro ředitele/učitele a také finanční odměnu.
Informace o projektu na níže uvedeném odkazu.
http://scholaempirica.org/ucime-se-podnikavosti/
Pro další informace kontaktujte manažerku projektu Alenu Šeredovou, seredova@scholaempirica.org
Více informací: Učíme se podnikavosti - info o projektu.pdf
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/rozvoj-podnikavosti-zakuzs

N A BÍ D KA P RO M AT E ŘS KÉ Š KO LY
Nakladatelství Babyonline nabízí mateřským školám zajímavé materiály – sady dětských knížek,
například Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky, Písmenkové kartičky, Říkačky pro chytré
hlavičky, apod. Více informací naleznete na www.prochytrehlavicky.cz .
Kontakt: MUDr. Jana Martincová, jednatelka vydavatelství Babyonline, Lacinova 6, 621 00 Brno,
e-mail: info@babyonline.cz, tel. +420 603 522 881

Ú R AZ Y A P RV NÍ P O M O C D Ě T E M
Interaktivní kurz první pomoci dětem je vhodný pro pedagogické pracovníky, pracovníky různých
prorodinných zařízení, lektory kroužků pro děti, rodiče, chůvy a všechny, kdo zodpovídají a mají
v péči děti. Je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem.
Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální
resuscitace. Délka kurzu je 6 vyučovacích hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Termín konání:
úterý 6. 11. 2018 15.00 – 20.30 hod
Místo konání:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
http://www.crsp.cz/index.php/poradame/kurzy-a-vzdelavani/kurz-urazy-a-prvni-pomoc-detem/
Cena 650 Kč
Kontakt: Mgr. Hana Pešatová, tel. +420 518 328 816, +420 731 604 064

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)
9. 11. 2018 – ZIMA, VÁNOCE
Cena: 500 Kč za jeden seminář
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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
!Změna na zimní otvírací dobu!
Hrad a pevnost Špilberk
Kasematy: otevírací doba PO – NE 9.00 – 17.00 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 9.00 do 17.00 hod., poslední stup v 16.30 hod.
Rozhledna: PO – NE od 9.00 do 17.00 hod., otevřeno pouze za příznivých povětrnostních podmínek!
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na: http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
Rok 1918 – co nám válka vzala a dala:
3. 5. – 31. 12. 2018
Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro
Tato výstava je doporučena návštěvníkům starším než 12 let.
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

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

Vila Tugenhat, Černopolní 45, 613 00 Brno, tel. 515 511 015/17, 731 616 899
e-mail: info@tugenhat.eu, www.tugenhat.eu
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,
13. 11. 2018 v 17.00 hod.:
Muzeum holocaustu v Seredi. S postavením Židů za druhé světové
války seznámí zájemce etnolog a vedoucí muzea Martin Korčok. Program se koná ve spolupráci
s ŽOB. Vstupné 30 Kč.
15. 11. 2018 v 17.00 hod.:
Osudy židovských památek po mnichovské dohodě. Přednáška
historičky Markéty Lhotové. Vstupné 30 Kč.
18. 11. 2018 v 10.30 hod.:
Nedělní program pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi vypráví
o Samsonovi. Nezamyslova 27, Brno-Židenice.
22. 11. 2018 v 17.00 hod.:
Andre Steiner. Přednáška historičky architektury Zuzany Ragulové
připomene osobnost urbanisty, humanisty a pedagoga Andre Steinera (1908–2009), který během druhé
světové války zachránil v rámci tzv. Pracovní skupiny přes 700 slovenských Židů. Vstupné 30 Kč.
26. 11. 2018 v 17.00 hod.:
Vernisáž výstavy A. Steiner – nejen brněnský architekt.
28. 11. 2018 v 17.00 hod.:
Shromaždiště židovského obyvatelstva na území protektorátu.
Historii shromaždišť židovského obyvatelstva a osudy těch, kteří jimi prošli, přiblíží přednáška Jany
Šplíchalové z archivu dějin šoa ŽMP. Vstupné 30 Kč.
Všechny akce kromě nedělního programu pro děti se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3 v Brně.

POZVÁNKY
K O NF E RE NC E V Ý C HO VA A NE BO KD O Z A TO M ŮŽ E
Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Veslařská 246 zve pedagogické pracovníky na
konferenci Výchova anebo kdo za to může, která se koná dne 29. 11. 2018 v prostorách Střediska
služeb školám na Hybešové ulici v Brně.
Informace k registraci a podrobný program konference naleznete v pozvánce, která je součástí příloh
tohoto čísla školního zpravodaje.

K O NF E RE NC E O V Z DĚ L ÁV Á NÍ V E S V Ě T Ě T E C HNO L O G I Í
Společnost Scio pořádá v Praze 27. listopadu 2018 konferenci o vzdělávání ve světě technologií,
která se zabývá tématy, jak technologie mění školství a trh práce a co je důležité při výchově dětí.
Další informace a možnost přihlášení naleznete zde
Odkaz: http://www.ceskaskola.cz/2018/10/konference-o-vzdelavani-ve-svete.html
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SOUTĚŽE
P O Z V Á NKA NA V Á NO ČNÍ T UR N AJ V S UDO KU
V letošním školním roce pořádá ZŠ Sirotkova 36 pod hlavičkou Sítě brněnských otevřených škol
pro žáky „Vánoční turnaj v Sudoku“. Vzhledem k tomu, že luštění sudoku je velmi oblíbeno, je
i turnaj pravidelně velmi úspěšný. Pokračujeme v této tradici a zveme vás do naší školy na „Vánoční
turnaj v Sudoku“. V letošním školním roce bude organizace turnaje podpořena finančními
prostředky z Magistrátu města Brna. Žáci se mohou těšit na krásné ceny.
V příloze posíláme zadání školního kola, bodové hodnocení i řešení. Termín uskutečnění školního
kola necháme na vás. V městském kole se vyskytne obdobné zadání, jen malinko samozřejmě těžší.
Zadání je stejné pro všechny kategorie. Do městského kola postupují první dva nejlepší v každé
kategorii podle bodového hodnocení. V případě stejného bodového zisku je lepší ten, který má lepší
čas. Doba soutěže je 60 minut.
Soutěží se ve třech kategoriích: žáci 5. roč., žáci 6. a 7. roč. a žáci 8. a 9. roč.
Zapojte se do turnaje tím, že přihlásíte dva nejlepší z každé kategorie.
Městské kolo se uskuteční v ZŠ Sirotkova v pondělí 17. 12 .2018 v 9:00 hodin. Přihlášky zasílejte do
4. 12. 2018 na adresu nechvatalova@zssirotkova.cz .
Jakékoli dotazy rádi zodpovíme.
RNDr. J. Nechvátalová, ZŠ Sirotkova

S O UT Ě Ž P O Ž ÁR NÍ O CH RA NA O ČI M A DĚ T Í P RO RO K 2 0 1 9
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresní sdružení hasičů Brno-město vyhlašují 45. ročník
soutěže Požární ochrana očima dětí. Propozice naleznete v elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje. Součástí příloh je i vyhlášení výsledků loňského ročníku této soutěže.
Připomínáme, že od 1. 12. 2018 do konce února 2019 proběhnou soutěže a vyhodnocení ve
školských a mimoškolských zařízení (základní kola) a do 17. 3. 2019 doručí zástupci zúčastněných
škol vítězné práce školních kol na OSH Brno-město, Zubatého 1, 614 00 Brno.
Kontakt:
e-mail: oshbm@seznam.cz, tel. 737 400 874

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z M Ě N A Ř E DI T E L S T V Í
Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa, Loosova 357/14, Lesná, 638 00 Brno
má od 1. 9. 2018 novou paní ředitelku Mgr. Zoru Spurnou.

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace hledá:
• speciální pedagožku – logopedku na plný úvazek, nástup možný ihned
• speciální pedagožku – logopedku na plný úvazek – zástup za MD, předpokládaný nástup
v únoru 2019
• učitelku MŠ na částečný úvazek – zástup za MD, předpokládaný nástup v únoru 2019
• provozní na plný úvazek – zástup za PN, předpokládaný nástup v lednu 2019
• asistenta pedagoga na poloviční úvazek – předpokládaný nástup v listopadu 2018
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•

asistenta pedagoga na plný úvazek – předpokládaný nástup v listopadu, eventuálně v prosinci
2018
Požadujeme spolehlivost a pracovitost.
Zájemci se mohou hlásit na mailu skolka@rezacova.cz nebo na telefonu 541 222 263.
Mateřská škola Mateřídouška, střed města, hledá kvalifikovanou kolegyni do svého kolektivu.
Úvazek 1, 18 dětí ve třídě, 4,5 – 6leté děti, respektující a příjemné prostředí, tabulkový plat + osobní
ohodnocení + bonusy, zahrada, vlastní kuchyň s bio stravou.
Výhodou praxe 2 – 10 let, hra na klavír nebo kytaru. 25 let v síti MŠMT.
Výborné hodnocení ČŠI. Nástup dle domluvy. Prosím, životopis zasílejte na materidouska@skolka.cz
Kontakt:
tel. 608 886 870
ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno hledá asistentku pedagoga k 5 leté holčičce s Downovým syndromem.
Úvazek 0,5 (4 hodiny denně).
Kontakt:
hankana@centrum.cz, tel. 778 527 049
ZŠ Brno, Novoměstská 21, přijme do pracovního poměru na poloviční úvazek administrativní
pracovnici. Nástup možný od 1. 11. 2018.
Bližší informace na tel.
tel. 541 321 508, kancelar@zsnovomestska.cz
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno-Soběšice hledá na celý úvazek pomocnou
kuchařku. Informace na telefonním čísle 541 238 227, nebo mail zeiberlichova@wo.cz.
Nástup možný ihned.

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ hledá místo na mateřské škole – plný úvazek. Dlouholetá praxe. Hra na klavír a flétnu.
Kontakt:
tel. 774 232 210
Učitelka s aprobací 1. – 5. roč.+Př hledá zástupy na základní škole.
Kontakt:

tel. 775 268 120, 541 220 144

Učitel s aprobací Př-Z, Bi-Z hledá zástupy na ZŠ nebo SŠ.
Kontakt:

tel. 775 268 120, 541 220 144

Vychovatelka hledá místo ve školní družině. Dlouholetá praxe.
Kontakt:

tel. 732 655 569

Hledám místo jako vychovatelka ve školní družině, případně jako asistentka pedagoga v MŠ, i na
dlouhodobější zástup (PN nebo MD).
Vzdělání mám předškolní a mimoškolní pedagogiku a psychologii.
Kontakt:
tel. 732 212 668
Asistentka pedagoga hledá práci na zkrácený úvazek v Brně od listopadu na 2. stupni ZŠ, SOU, SOŠ
nebo gymnáziu. Zkušenosti s PAS Aspergerův syndrom, ADHD. Pracovní doba mezi 10. – 16.
hodinou. Absolventka FF MU, 2006. Mgr., DiS.
Kontakt:
e-mail: martina.ticha@email.cz, tel. 732 866 996
Hledám práci ve školní kuchyni na zkrácený úvazek (max. 20 hodin týdně).
Kontakt:

tel. 732 960 956

Pomocná síla do školní kuchyně hledá práci na zkrácený pracovní úvazek. Kvůli spojení nejlépe v
okolí středu města. Zkušenosti a praxi s touto prací ve školní kuchyni mám, práce mě baví.
Kontakt:
tel. 606 543 656

20

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
B R NĚ NS K É D Ě T S K É DI VA DL O
Brněnské Dětské Divadlo (BDD) hledá pro doplnění souboru děti s různými zájmy ve věku cca od 8 do
15 let (doplnění věkové skupiny). Doposud BDD uvedlo několik inscenací, jejichž výčet byl zveřejněn
v minulých číslech školního zpravodaje v loňském roce.
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovnědramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé
jednotlivé divadelní inscenace.
Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného
reprízování. Další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný, lze to i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.
Projekt BDD se koná za finanční podpory statutárního města Brna, městské části Brno-střed
a Jihomoravského kraje.

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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