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Vážené kolegyně, vážení kolegové!
S končícím školním rokem 2019/2020 děkuje Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Magistrátu města Brna Vám všem ve školách a školských
zařízeních za nelehkou, náročnou a odpovědnou práci s dětmi, zvláště
v posledních měsících v souvislosti s koronavirovou krizí.
Přejeme Vám všem hodně odpočinku, sluníčka a pohodových chvil
o prázdninách a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce
2020/2021.
Mgr. Martin Jelínek
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Organizace školního roku 2020/2021
Č. j.: MSMT-4849/2019-2
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

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

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

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

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Organizace školního roku 2021/2022
Č.j.: MSMT-5214/2020-3
Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních
prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.
Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování
začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy
7. 2. – 13. 2.
2022
14. 2. – 20. 2.
2022
21. 2. – 27. 2.
2022
28. 2. – 6. 3.
2022
7. 3. – 13. 3.
2022
14. 3. – 20. 3.
2022

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
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

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 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru
Stránka s dotazy k opatřením ke koronaviru je neustále aktualizována, více informací naleznete na této
adrese: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru. Odpovědi
na vaše dotazy můžete získat na telefonních linkách: 771 139 410, 773 759 645.
Linka je v provozu ve všední dny od 9.00 do 18.00 hod.

Ošetřovné
Pro rodiče dětí docházejících do ZŠ platí, že pokud dítě do školy nepošlou, nárok na ošetřovné
v souladu se zákonem zůstává.
K problematice ošetřovného Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh, který upravuje nárok
na ošetřovné do 30. 6. 2020. Návrh zákona není dosud schválen, musí jej ještě posoudit Senát
a podepsat prezident. Může tak ještě dojít k jeho změnám.
MPSV k ošetřovnému uvádí: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Když se rozhodnu nedat dítě v květnu do školy nebo školky, budu mít nárok na ošetřovné?
Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na
ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě
do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem,
alergické nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, dále nedostatečná kapacita
a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen
k projednání v Senátu. Pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis
prezidenta republiky.
Když se v červenci neotevřou školky, které jsou jinak během prázdnin otevřené, bude nárok na
ošetřovné?
Zákon upravuje nárok na ošetřovné nejdéle do 30. 6. 2020, pro prodloužení výplaty ošetřovného by
musel parlament schválit novelu zákona.
Důvod pro neumístění dítěte ve škole je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu.
Pro více informací se obracejte na MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz
https://www.mpsv.cz nebo https://www.cssz.cz/.

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol
Právní režim zaměstnanců školy při jejich nepřítomnosti v práci do konce školního roku 2019/2020,
patří-li sám zaměstnanec nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, mezi osoby s tzv.
rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.
Obecně platí, že zaměstnanci, včetně těch z rizikových skupin, musí i nadále plnit své pracovní
povinnosti. Pokud zaměstnanci nemohou být prezenčně přítomni na pracovišti nebo mohou být, ale
nikoli přímo ve třídách při skupinovém vzdělávání žáků, nabízí se několik možných řešení:
1. Dohoda o jiném uzpůsobení pracovních podmínek (změna pracovní smlouvy po dobu, kdy
bude jiné uzpůsobení podmínek potřebné), tj. dohoda na
 práci z domova (home office)
 jiném uzpůsobení podmínek na pracovišti zaměstnavatele (například distanční výuka přímo ve
škole, nicméně z místa, kde se nenachází větší množství osob).
Většinou žádá zaměstnanec, nicméně podmínky určuje zaměstnavatel. Tedy ředitel školy zváží, zda
jsou pro to dány obecně podmínky (ve školství toto uzpůsobení obecně možné je) a je-li to
organizačně a provozně možné (z hlediska zajištění vzdělávacích aktivit). Dohoda o jiném uzpůsobení
pracovních podmínek může být uzavřena buď na celou pracovní dobu nebo jen na její část.
2. Překážka v práci na straně zaměstnavatele – právo na odmítnutí práce zaměstnancem, pokud
by tato bezprostředně a závažným způsobem ohrožovala život a zdraví zaměstnance či jiných
osob. Pokud zaměstnavatel nevytvořil zaměstnanci podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující
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práci, má zaměstnance právo takovou práci odmítnout a vzniká překážka na straně zaměstnavatele.
V takové situaci náleží zaměstnanci náhrada mzdy či platu ve výši 100 %.
Toto oprávnění nevzniká pouze na základě existence některého z rizikových faktorů. Lze si nicméně
představit individuální okolnosti či kombinaci individuálních okolností u konkrétního zaměstnance,
které by k tomuto závěru mohly vést (např. osoby po nedávné operaci s výrazně oslabenou imunitou
apod.). Toto by měl zaměstnanec doložit potvrzením od lékaře.
Využití tohoto institutu si lze představit při zásadním nedodržování pravidel pro provoz škol
v současné epidemiologické situaci respektive nezajištění jejich dodržování ze strany zaměstnavatele –
zejména pak nedodržování krizových nebo mimořádných opatření, které by vedlo k přímému ohrožení
života nebo zdraví zaměstnance.
3. Překážky v práci na straně zaměstnance – dočasná pracovní neschopnost – je-li zaměstnanec
uznán lékařem dočasně práce neschopným (zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 %
průměrného výdělku).
4. Čerpání dovolené. Určuje zaměstnavatel (jednostranně) po dohodě se zaměstnancem. Pokud chce
zaměstnavatel nařídit dovolenou, musí to oznámit nejméně 14 dní dopředu. Nedoporučujeme nicméně
dovolenou nařizovat; měla by být stanovena po vzájemné dohodě se zaměstnancem. V případě učitelů
ve školách je v tomto kontextu nicméně nutné zvážit pracovněprávní režim pedagogického pracovníka
o prázdninách.
5. Studijní volno (volno k dalšímu vzdělávání podle § 24 odst. 7 zákona o pedagogických
pracovnících). Zaměstnanci přísluší 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné
provozní důvody. Dobu čerpání volna určuje ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší
náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Využití tohoto institutu si lze představit pouze za
situace, že nelze pracovní sílu pedagogického pracovníka využít žádným jiným způsobem (ať už
k prezenční výuce či vzdělávání na dálku) a že jej zaměstnanec použije ke vzdělávání.
6. Další osobní překážka v práci na straně zaměstnance – neplacené volno (pracovní volno bez
náhrady mzdy nebo platu) se poskytuje na žádost zaměstnance, na základě dohody zaměstnance se
zaměstnavatelem. Jedná se o dohodu, není třeba ničím dokládat (ani potvrzením od lékaře), pokud by
byla oboustranná vůle dohodu uzavřít. Nicméně pokud by si ředitel nebyl jistý, zda žádosti vyhovět,
může dohodu podmínit potvrzením o tom, že zaměstnanec spadá do rizikové skupiny. Podmínkou
poskytnutí neplaceného volna není podle zákoníku práce předchozí vyčerpání řádné dovolené
zaměstnance.
Odkaz: https://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol

Vyhláška k hodnocení druhého pololetí 2019/2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků
ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat
při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané
vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.
Průvodní dopis ministra školství naleznete ZDE.
Vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020
naleznete ZDE.
Metodiku k vyhlášce 211/2020 Sb. najdete ZDE.
Odkaz:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druhehopololeti-2019-2020

Možnosti řešení školních zájezdů
Dnem 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen
„zákon“). Tímto zákonem se cestovním kancelářím (dále jen „pořadatel“) dává možnost využít
ochranné doby (do 31. srpna 2021), po kterou mohou cestovní kanceláře namísto vracení peněz za
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zájezdy zrušené z důvodu pandemie vydávat svým zákazníkům poukazy na zájezd, na jejichž základě
pak bude možné čerpat náhradní zájezd. Právní úprava se vztahuje na zájezdy, které se měly nebo mají
uskutečnit v termínu od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Zákonem je některým skupinám zákazníků
dána možnost vrátit poukaz na zájezd pořadateli, a tak jednostranným prohlášením ukončit běh
ochranné doby, čímž zákazníkům vznikne nárok na vrácení plateb za původní zrušený zájezd
v penězích. Do této skupiny zákazníků spadají rovněž školy a školská zařízení, které jsou zapsány do
rejstříku škol a školských zařízení. Více informací:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/moznosti-reseni-skolnich-zajezdu-v-soucasne-situaci

Informační brožura o dobrovolnictví
V roce 2011 vyhlásila Rada Evropské unie Evropským rokem dobrovolných činností na podporu
aktivního občanství. V každém členském státě se pod pojmem ‚dobrovolné činnosti‛ rozumí její
všechny druhy ať již formální, neformální či informální. Formální model dobrovolnictví, přesněji
dobrovolnickou službu upravuje zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
Co konkrétněji je dnes chápáno pod pojmem dobrovolnictví, kdo tuto službu poskytuje, jakou formu
dnes známe a mnoho dalšího je blíže představeno v brožuře s názvem „Dobrovolnictví“ Národního
informačního centra pro mládež (NÚV, nyní NPI), která obsahuje základní informace o dobrovolnictví
a přibližuje možnosti, jak se zapojit do dobrovolnictví v České republice i v zahraničí. Brožura může
přispět k lepší orientaci v této oblasti a zároveň ke zvýšení motivace žáků a studentů k dobrovolnictví.
Publikace je uvedena ke stažení na následující webové stránce:
http://www.nicm.cz/publikace-studium-v-zahranici-a-prace-v-zahranici-volne-ke-staze. Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informacni-brozura-odobrovolnictvi?lang=1&ref=m&source=email

Podmínky realizace vzdělávacích programů DVPP prezenční
formou
V rámci uvolňovacího scénáře protiepidemických opatření přijala vláda ČR dne 30.4.2020 usnesení
č. 490, které umožňuje pořádat vzdělávací akce od 11. 5. 2020 v počtu do 100 osob za dodržení
dalších povinných opatření.
Více informací: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/podminky-realizace-vzdelavacichprogramu-dvpp-prezencni
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Tematické zprávy
V Z D Ě L Á V Á N Í V M Š V O B D O B Í N O U Z O V É H O S TAV U
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem mimořádného
šetření k problematice vzdělávání v mateřských školách v období od 11. 3. 2020 do 30. 4. 2020.
Ve formátu pdf ke stažení zde
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-v-materskych-skolach-v

VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU V ZŠ A SŠ
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem mimořádného
šetření k problematice vzdělávání na dálku na základních a středních školách v době pandemie
COVID-19.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Informace pro ředitelky a ředitele MŠ a ZŠ
Odbor školství informuje ředitelky a ředitele základních a mateřských škol, že se v měsíci červnu
neuskuteční závěrečná porada ředitelů plánovaná na konec školního roku 2019/2020.
Vzhledem k omezení počtu účastníků a k hygienickým požadavkům na setkávání osob v uzavřených
prostorách nepovažuje odbor školství za vhodné pořádat každoroční pravidelnou poradu, která je
slavnostního charakteru, v rouškách. Důležité informace budou předány e-mailem nebo
prostřednictvím datové schránky.

Oceňování talentovaných žáků
Odbor školství zároveň ruší v souvislosti s koronavirovou pandemií také každoroční oceňování
talentovaných žáků plánované na 25. 6. 2020. Věříme, že ředitelé škol najdou cestu, jak talentované
žáky ocenit v rámci školy.

Učitel roku
Termín a forma setkání k předání ocenění Učitel roku budou laureátům oznámeny v nejbližších dnech.

Poděkování školám a školským zařízením
Odbor školství děkuje touto cestou všem ředitelům a pedagogickým pracovníkům za pochopení
vážnosti celé situace, za pracovní nasazení, vstřícnost a odpovědnost v době epidemie, při on-line
výuce a při sdílení materiálů, a také za dobrou práci v průběhu celého školního roku 2019/2020.

Bližší informace k opatřením ve městě Brně
OŠMT MMB upozorňuje, že na adrese www.brno.cz/koronavirus/ naleznete veškeré aktuální
informace k opatřením města Brna v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2.
Městská linka pomoci: 800 140 800, e-mail pro dotazy k opatřením: koronavirus@brno.cz.

Právní informace
Vyšlo ve Sbírce zákonů:



Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním
roce 2019/2020 (částka 84)
Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního
roku 2019/2020 (částka 75)
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Upozornění na důležité odkazy na stránce MŠMT:




Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol: http://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitostizamestnancu-skol
Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení: http://www.msmt.cz/souborhygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
Nejčastější otázky k aktuálním opatřením ke koronaviru: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsidotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Odstupné
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
Odstupné představuje plnění, které zaměstnavatel poskytuje jednorázově (zpravidla jako peněžitý
příspěvek) zaměstnanci v souvislosti s rozvázáním (skončením) jeho pracovního poměru a které má
zaměstnanci pomoci překonat (často složitou) sociální situaci, v níž se ocitl proto, že ztratil dosavadní
práci. 1 Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (tedy z tzv.
„organizačních důvodů) nebo dohodou z týchž důvodů (jedná se tedy opět o důvody vyčtené v ust.
§ 52 písm. a) až c) zákoníku práce), přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
odstupné ve výši nejméně
 jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně
než 1 rok,
 dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval
alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
 trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň
2 roky,
Je důležité zmínit, že za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího
pracovního poměru u toho samého zaměstnavatele, a to za předpokladu, že doba od jeho skončení do
vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
Zaměstnanci náleží odstupné rovněž v případě, že u něj dochází k rozvázání pracovního poměru
výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. d) zákoníku práce2 nebo
dohodou z týchž důvodů, přičemž v tomto případě zaměstnanci přísluší odstupné ve výši nejméně
dvanáctinásobku průměrného výdělku, a to bez ohledu na délku trvání pracovního poměru.
Nelze nezmínit, že pro vznik práva zaměstnance na odstupné není rozhodující, zda okolnost, se kterou
je zákonem spojeno právo zaměstnance na odstupné, je uvedena v dohodě o rozvázání pracovního
poměru, neboť zákoník práce totiž nespojuje, byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, vznik práva na
odstupné s tím, co bylo v dohodě uvedeno o důvodech skončení pracovního poměru, ale se zjištěním,
proč (z jakého skutečného důvodu) byl pracovní poměr opravdu rozvázán.3

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 983/2013.
Tedy nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb
nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci
pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti
určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
3
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 983/2013.
1
2
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Odpovědnost za škodu vzniklou dítěti mateřské školy
1. S účinností od 1. 6. 2020 ustanovení § 391 odst. 2 zákoníku práce upravuje odpovědnost za škodu
vzniklou dítěti v mateřské škole při vyučování a v přímé souvislosti s ním.
2. V případě této tzv. objektivní odpovědnosti se nezkoumá zavinění a porušení právních povinností
mateřskou školou.
3. Je vhodné prověřit, zda se pojistná smlouva uzavřená mateřskou školou vztahuje i na tyto případy
vzniklé škody.

Hygienicko-protiepidemická opatření pro letní dětské rekreace
Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo na svých stránkách Hygienicko-protiepidemická opatření
stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020.
Více informací: http://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/148_208_aktuality.pdf.
Tento dokument naleznete v plném znění i v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

Upozornění na podvodné e-maily
OŠMT MMB upozorňuje na edukační video, které naleznete na níže uvedeném odkaze. Video zvýší
schopnost identifikovat podvodné e-maily, zjistit, jaké jsou jejich možné dopady, a především jak
s nimi nakládat.
https://www.alef.com/cz/ransomwarove-utoky.c-576.html

Speciální olympiáda pro žáky s poruchami učení na ZŠ
Bosonožská
SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA pořádaná každoročně na Základní škole, Brno, Bosonožská 9 se odkládá
na začátek školního roku 2020–2021, pravděpodobně na září 2020. Termín bude včas zveřejněn podle
aktuální situace.

Městská policie Brno
Městská policie Brno nabízí pro školní rok 2020/2021 preventivní výukové programy zaměřené na
prevenci kriminality, rizikové chování a dopravní problematiku. Celkový výčet, termíny a podmínky
pro přihlášení jsou uvedeny na webových stránkách MP Brno.
Přihlašování do výukových programů bude probíhat elektronicky od 4. 5. 2020 až do vyčerpání
kapacitních možností.
Dopravní výchova: http://www.dopravnihristebrno.cz/pro-skoly-a-skolky/dopravni-vychova/
Prevence kriminality: https://www.mpb.cz/vyukove-programy-pro-zakladni-skoly-2020-2021/
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
Odbor školství mládeže a tělovýchovy srdečně zve na semináře pořádané v rámci projektu MAP II.
Semináře, které byly zrušeny kvůli nouzovému stavu, se budou konat v náhradních termínech
v podzimních měsících. Informaci o termínech naleznete na odkazu map2.brno.cz, kde zároveň
probíhá registrace účastníků.
V následujícím období bude nabídka seminářů dále aktualizována.

Semináře září 2020
ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
(PRO MŠ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ)
Seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na otázky týkající se rozvoje a stimulaci smyslového
vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj
jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání). V průběhu prakticky zaměřeného semináře
budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání
(dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen
zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí.
Obsahem semináře bude také seznámení účastníků s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti.
U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání
i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec
neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit. Účastníci se seznámí s jednotlivými metodickými
postupy, budou jim prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů
a pomůcek.
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Datum:
22. 9. 2020 od 16.00 do 19.00 hod.
Místo konání:
školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1
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Semináře říjen 2020
P R Á V N Í Ú P R AVA Č I N N O S T I Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O LY
(POUZE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZUŠ)
Obsah semináře:
 Specifika přijímání ke vzdělávání v ZUŠ a průběhu vzdělávání v ZUŠ (zejména postup v případě
nepřijetí ke vzdělávání, práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, organizace soutěží)
 Aplikace GDPR v prostředí ZUŠ
 Typické a specifické pracovněprávní vztahy v ZUŠ: obsah pracovní smlouvy, uzavírání
pracovního poměru na dobu určitou, pracovní doba a týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti,
vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady,
 Základní dokumentace základní umělecké školy (např. školní řád, organizační řád, vnitřní platový
předpis)
 Aktuality ke dni konání semináře včetně očekávané novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., dotazy,
diskuse
Lektor:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Datum:
5. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.
Místo konání:
školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1

S Y S T É M P R Á V N Í C H P Ř E D P I S Ů V R Á M C I M AT E Ř S K É Š K O LY
(PRO VED. PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM A MČ)
Cílem semináře je seznámit management mateřské školy se systémem interních předpisů zaměřených
na proces vzdělávání, poskytování školských služeb a pracovněprávní vztahy z pohledu obsahu
a procesní úpravy. Seminář je zaměřen prakticky na jednotlivé fáze tvorby, působení a zrušení
interních předpisů, požadavky kladené na jejich obsah, vztahy a vazby vůči právním předpisům a vůči
sobě navzájem.
Obsah semináře:
 Proces vydání interního předpisu, vlastnosti interního předpisu (platnost, účinnost). Informování,
zveřejnění, přístupnost interního předpisu. Zrušování a změna interního předpisu. Soulad obsahu
interního předpisu s právními předpisy.
 Přehled základních povinných a fakultativních interních předpisů.
 Rozbor základních ustanovení školního řádu, provozního řádu, organizačního řádu a platového
předpisu.
 Aktuality ke dni konání semináře včetně očekávané novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., dotazy,
diskuse
Lektor:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Datum:
5. 10. 2020 od 12.30 do 16.30 hod.
Místo konání:
školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1
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SEMINÁŘ HLASOVÉ TECHNIKY PRO PEDAGOGY
CESTA SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ HLASU
Cílová skupina:
pedagogové mateřských a základních škol
Součástí semináře bude sluchová analýza hlasu, vzájemné zhodnocení současného stavu hlasového
aparátu, mluvení v hlasové indispozici, zaujetí posluchače a udržení pozornosti a také ukázky
každodenních léčivých cvičení.
Lektor:
Mgr. Kateřina Sluková
Datum:
27. 10. 2020 13.00 – 17.00 hod.
Místo konání:
školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
N A BÍ D KA P RO Z Š
Katedra anglického jazyka PdF MU Brno nabízí školám výuku z youtube kanálu:
https://www.youtube.com/channel/UC6Q3_uRmEA0-iNtVNj55Ukw
Jde o sdílená videa, vhodná pro rodiče s dětmi základních škol, primárně určená k podpoře výuky:
učení se angličtiny doma – zejména v současné situaci.
Jako inspirace ale mohou sloužit také angličtinářům – precizní vysvětlení je v úvodním videu:
https://www.youtube.com/watch?v=ICEL1E1oWOI&t=11s

K RI Z O V Ý P L ÁN P R O Š KO LY
Krizový plán pro školy s názvem Až se sejdeme ve škole vznikl ve spolupráci mateřské školy a jeslí
Bambino a základní školy Square, za podpory Poradny Vigvam. Materiál vznikl jako pomoc MŠ, ZŠ
a SŠ při návratu do škol. Záštitu nad ním převzala Odborná společnost pro prevenci rizikového
chování OSPRCH z. s.
Tento materiál naleznete v elektronické příloze tohoto čísla školního zpravodaje.

N E W S L E T T E R M ARY ´ S M E AL S
Mary´s Meals v České republice vydává přibližně jednou za čtvrt roku novinky, tzv. Newsletter. Jde
o stručný zpravodaj informující o aktuálním dění v Mary´s Meals jak ze světa, tak z České republiky.
Máte-li zájem o zasílání tohoto elektronického zpravodaje, je nutné se přihlásit ZDE.
Bez přihlášení nebude možné zpravodaj zasílat.

K O M I K S O V É W O RK S HO P Y
V pracovních dílnách komikových workshopů se děti seznámí s principy tvorby komiksu, zejména
komiksového scénáře a samy týmovou prací komiks vytvoří. Témata jsou vtipná a děti tak zábavnou
formou ověří svoje textové, výtvarné, prezentační i dramatické schopnosti. Workshop je určen pro
různé věkové kategorie od 2. třídy ZŠ až po 1. ročníky SŠ, děti pracují ve skupinách, časově vychází
jedna dílna na cca 1,5 hodiny. Cena je 1.900 Kč plus cestovné a ubytování.
Více informací: www.komiksovyworkshop.cz a www.marketavydrova.cz.
Kontakt:
Ing. Daniel Vydra, daniel.vydra@centrum.cz, tel. 723 379 259

D I S TA N ČNÍ V Ý U KA – UČÍ M E S E
Nový nástroj na online výuku Učíme se, na jehož přípravě se podíleli vývojáři z celé republiky,
významně pomáhá učitelům i žákům s distanční výukou. Učitelům je k dispozici zdarma a používá ho
už více než 1500 učitelů v České i Slovenské republice.
Více informací: www.ucime.se, milan.worsch@attendu.cz
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M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna na Špilberku je od května opět otevřeno.
Hrad Špilberk:
 od 11. 5. venkovní areál hradu
 od 12. 5. výstavy a stálé expozice
 od 25. 5. kasematy, rozhledna a jihozápadní bastion
Výstava Jiří Bielecki: vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti bude otevřena v odloženém termínu
od 12. 5. do 30. 8.
Slavnostní vernisáž nové expozice Chrám kamene, tedy lapidária v opravených vodojemech, se bude
konat 3. 6.
V odložených termínech se budou konat také vernisáže výstav Evropan Adolf Loos. (Nejen) brněnské
stopy Adolfa Loose – 10. 6. – a Kostkohrádky – 17. 6.
Stále je dostupná virtuální nabídka hradu: www.spilberk.cz/spilberk-virtualne


Vila Tugendhat
od 2. 6. otevřen interiér i zahrada
Stále je dostupná virtuální nabídka: www.tugendhat.eu/cz/vila-tugendhat/mies-online.html

ŠKOLENÍ A KURZY
H Y G I E NI C KÉ M I NI M UM
Seminář k získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění §19/odst. 2., například
Alergeny v praxi. Seminář povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy. Součástí je test
a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termíny:
24. 8. 2020 (pondělí) 15.00 – 20.00 hod.
25. 8. 2020 (úterý)
9.00 – 14.00 hod.
26. 8. 2020 (středa)
9.00 – 14,00 hod.
Místo konání: NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Počet omezen: maximálně 15 účastníků
Přihlášky prosím přes naše webové rozhraní: https://www.ncm.cz/seminar.php?id=hygienickeminimum
Cena: 650 Kč (1 účastník) splatná na fakturu. Fakturační údaje uveďte prosím při přihlášení. 14 dní
před zahájením vám na základě dodaných fakturačních údajů odešleme fakturu.
NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 1/2, 612 00 Brno, mobil 606 503 081 Dita Ochmannová

P O Z V Á NKA DO P Ř Í P RAV N É HO L E T N Í HO KU RZ U K V Y KO N ÁN Í
P RO F E S NÍ Z KO UŠ KY
Příprava teplých pokrmů
Termín konání:

11. – 14. 8. 2020, 8.00 –16.00 hod. (ÚT – ČT) teorie
18. 8. 2020, 8.00 –16.00 (ÚT) teorie
19. 8. – 21. 8. 2020 8.00 – 16.00 (ST – PÁ) odborný výcvik
29. 8. 2020 závěrečná zkouška
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb., je možné na základě tří profesních kvalifikací a úspěšném složení
kvalifikačních zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci a po zkoušce na
stanovené škole i výuční list.
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Místo konání kurzu:
Kurzovné:
Kontakt:

vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
9.800 Kč, závazné přihlášky do 26. 6. 2020 (počet účastníků omezen)
NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00
e-mail dita@ncm.cz , www.ncm.cz

tel. 543 239 124, 606 503 081 Bc. Dita Ochmannová

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Workshop Jak motivovat neklidné dítě?
Datum a čas: pátek 5. 6. 2020, 16.00 – 19.00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Cena:
390 Kč
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-motivovat-neklidne-dite/

C E NT RU M T V O ŘI V O S T I , Z . S .
Centrum tvořivosti, sdružení s dlouholetou tradicí nabízí kurzy pro pedagogické pracovníky. Každý
účastník těchto seminářů obdrží po absolvování osvědčení. Semináře začínají většinou v 15 hod.,
pokud se zúčastnění nedomluví na jiném čase. Semináře jsou vhodné pro učitele, vychovatele,
pracovníky s dětmi i seniory. Všechny nabízené akce jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Proutěný víkend:
16. – 18. 10. 2020
Základy pletení z pedigu, barvení pedigu – misky, podnosy, ošatky, oplétání sklenic, pletení na pevné
dno…vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 1 250 Kč
Pohádkový rok
Vzdělávací kurz je realizován třemi semináři vždy v pondělí od 14 hodin, termíny lze dohodnout
individuálně. Své dovednosti v těchto seminářích rozšíříte o další netradiční výtvarné materiály
a techniky doplněné motivačními pohádkami. Vhodné pro předškolní vzdělávání, 1. stupeň ZŠ
a volnočasové aktivity. Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 1 950 Kč
Lektoři těchto kurzů:
Ivana Smutná, Ota Kolář, Karolína Stehlíková
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz

Ž I DO V S KÉ M UZ E U M V BR N Ě
Akce plánované v červnu:
PO 8. 6. 2020 od 17.00 hod., sál TIC ŽOB Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Kdo je kdo? III,
přednáška Chaim Kočího, vstupné 30 Kč
ČT 11. 6. 2020 od 17.00 hod., sál TIC ŽOB Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Brány ghetta se
otevřely I, Teritoriální ghetto. Přednáška historika Daniela Baránka, vstupné 30 Kč
NE 14. 6. 2020 od 10.30 hod., od 17.00 hod., sál TIC ŽOB Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nedělní
dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi hledá šaty pro letušku, vstupné 30 Kč
ST 17. 6. 2020 od 17.00 hod., Galerie Celnice a zahrada Vily Löw-Beer, Drobného 237: Letní
podvečer ve Vile Löw-Beer, vstup volný.
ČT 18. 6. 2020 od 17.00 hod., sál TIC ŽOB Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Současný izraelský film
Kadosh představí filmová teoretička Alice Aronová. Vstupné 30 Kč.
ÚT 23. 6. 2020 od 15.00 hod., Skořepka 13, Brno a jeho chrámy: synagoga Agudas achim. Program
se koná ve spolupráci s Turistickým a informačním centrem Brno. Rezervace míst a více informací
o projektu na www.ticbrno.cz/brnoajehochramy. Vstup volný.
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Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace
na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pronavstevniky/

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, p. o.
přijme provozní pracovnici na úklid na plný úvazek 1.0.
Nástup srpen 2020 nebo dle dohody.
Kontakt:
ms.cernopolni3a@centrum.cz, tel. 545 576 627, 775 618 250

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

tel. 732 655 569

Hledám práci ve školství na částečný úvazek, praxe: spisová a archivní služba, vedení školní matriky
(Bakaláři, DM Evidence), zpracování výkazů ÚIV (např. R44-99, M3, S1-01, Z2-01, Z17-01 a pod).
Kontakt:
tel. 605 379 496
Učitelka mateřské školy hledá práci od září 2020.
Kontakt:
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tel. 734 609 988

