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Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Vítáme Vás zpět na Vašich pracovištích – školách
a školských zařízeních.
Věříme, že letošní prázdniny Vám přinesly zasloužený
odpočinek, takže se můžeme těšit na společné plnění
náročných úkolů, které nám nový školní rok přinese.
Mgr. Martin Jelínek
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Organizace školního roku 2019/2020
Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny
budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne
v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

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

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

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

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
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Nařízení vlády a Vyhlášky ke školskému zákonu
MŠMT zveřejňuje na své webové stránce úplná znění nařízení vlády v platném znění, která se týkají
MŠMT. Dostupné jsou zde rovněž i Vyhlášky ke školskému zákonu.
Nařízení vlády: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady?lang=1&ref=m&source=email
Vyhlášky ke školskému zákonu: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemuzakonu?lang=1&ref=m&source=email

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 2019 –2023
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 20192023 (dále jen ,,DZ ČR 2019-2023“) je zpracován v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dokument ke stažení: DZ ČR 2019-2023
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023

Vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě
MŠMT připravilo materiál pro ředitele škol v oblasti snižování administrativní zátěže s názvem
„Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace
v elektronické a listinné podobě“. Bližší informace zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-msmt-k-vedeni-dokumentace-odetech-zacich-a,
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-msmt-k-vedeni-dokumentace-odetech-zacich-a
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-k-vedeni-dokumentace-o-detechzacich-a
Odkaz: http://www.msmt.cz/informace-msmt-k-vedeni-dokumentace-v-elektronicke-a

Aktualizovaný Metodický výklad k odměňování ve školách
Pro snadnější orientaci v odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a jejich
zařazování do platových tříd podle katalogu prací připravilo MŠMT aktualizaci příslušného
Metodického výkladu.
Více informací: http://www.msmt.cz/msmt-aktualizuje-metodicky-vyklad-k-odmenovani-ve-skolach

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků
Materiál MŠMT č. j.: MSMT-9715/2019-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů
mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu
připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2019.
Více
informací:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/porovnanikrajskych-normativu-mzdovych-prostredku-a-7?lang=1&ref=m&source=email
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Vyhlášení výsledků rozvojového programu
MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické
činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, č. j. MSMT-11413/2019. Jedná se
o výsledky vztahující se k druhé etapě programu – září až prosinec 2019.
Vyhlášení výsledků po jednotlivých krajích.xlsx
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-vysledku-rozvojovehoprogramu-financni-zajisteni-1?lang=1&ref=m&source=email

Organizační řád soutěží a přehlídek žáků ZUŠ
MŠMT zveřejňuje aktualizované znění Organizačního řádu soutěží a přehlídek žáků základních
uměleckých škol. Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol nabývá
účinnosti dnem 10. 6. 2019. Tímto dnem zároveň pozbývá platnost Organizační řád soutěží
a přehlídek žáků základních uměleckých škol ze dne 3. 10. 2014, č. j. MSMT-35702/2014.
Text organizačního řádu je ke stažení zde: OR_soutezi_a_prehlidek_zaku_ZUS.pdf
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/organizacni-rad-soutezi-a-prehlidekzaku-zakladnich

Nová pomůcka pro učitele k mediální výchově
Lekce Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací je součástí on-line otevřené učebnice mediální
výchovy Svět médií. Tato lekce k výuce mediální výchovy obsahuje také metodiku pro učitele,
základní teorii, ale i množství aktivit a her. Podklady do výuky jsou součástí on-line otevřené
učebnice, ve které je každý měsíc zveřejňováno jedno nové téma se vším, co učitelé pro výuku
potřebují. Otevřená učebnice je součástí rozcestníku k mediální výchově http://www.svetmedii.info/.
Více informací: http://www.msmt.cz/vznikla-nova-pomucka-pro-ucitele-k-medialni-vychove

Krajští ICT metodici pro digitalizaci škol
Národní institut pro další vzdělávání vybudoval v rámci projektu SYPO síť krajských ICT metodiků,
kteří jsou školám k dispozici v oblasti metodiky implementace digitálních technologií do vzdělávání
a jejich řízení. Více informací včetně kontaktů na krajské ICT metodiky lze nalézt na webových
stránkách: www.projektsypo.cz.
Odkaz:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/skolam-pri-digitalizaci-pomahaji-krajsti-ictmetodici

Rámec digitálních kompetencí učitele
Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel
měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. Upozorňuje na činnosti a dovednosti, které
mohou být podceňovány nebo o kterých se v souvislosti s výukou běžně neuvažuje. Zaměřuje se
zejména na pedagogické kompetence a přináší pohled na to, jak jsou tyto kompetence ovlivněny
možností či nezbytností používat digitální technologie ve výuce. Měl by primárně motivovat učitele
k tomu, aby byl schopen na základě systematické reflexe se dále profesně rozvíjet.
Jeho adresátem jsou však také všechny školy připravující učitele. Rámec digitálních kompetencí
učitele, soubor typu pdf,
Odkaz.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnich-kompetenciucitele?lang=1&ref=m&source=email
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Varování pro školy před neobjednanými službami
V posledních dnech obdržely některé školy a školská zařízení fakturu od Asociace školských zařízení
na cca 2.500 Kč za členství v asociaci, přičemž si, dle dostupných údajů, školy žádnou podobnou
službu neobjednaly. MŠMT upozorňuje, že o uvedené asociaci nemá žádné informace, ani k ní nemá
žádný vztah. MŠMT proto doporučuje, že při reakci na tyto výzvy je třeba být zvláště obezřetný,
především prověřit, zda vůbec došlo k nějaké objednávce či dřívější komunikaci s touto společností.
V pochybnostech, že by se mohlo jednat o podvodné jednání, doporučujeme se obrátit na Policii ČR.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/varovani-pred-neobjednanymi-sluzbami

Věstník MŠMT 03/2019
Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 3/2019 (40 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 2019/2020
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů
 Oznámení o ztrátě služebního průkazu
MSMT 03-2019
Kontakt na redakci: 234 811 575
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-03-2019
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Kritéria hodnocení podmínek vzdělávání 2019/20
Česká školní inspekce zveřejnila kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle
nichž bude hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2019/2020. Kritéria vycházejí z modelu
takzvané kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.
Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který
umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy,
vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování
cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol
v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020 najdete
ZDE
Odkaz: http://www.msmt.cz/kriteria-hodnoceni-podminek-prubehu-a-vysledku-vzdelavani

Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2019/2020
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil Plán hlavních úkolů České školní
inspekce na školní rok 2019/2020. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Plan-hlavnich-ukolu-2019-2020

Sekundární analýza PIRLS 2016
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PIRLS 2016
zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníků základních škol.
Shrnutí hlavních zjištění – zde. Ke stažení v pdf zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-PIRLS

Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018
poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám,
které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám
výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vysledky-mezinarodniho-setreni-TALIS-2018
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Nové právní předpisy
Nařízení vlády 190/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých
podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019
 V tomto nařízení vlády dochází např. ke změně v § 5, který se týká výše podpory na dodávky
produktů. Zde se mění na konci textu závěrečné části ustanovení odstavce 1, kde se doplňují slova
„a to v rozlišení podle kapacity počtu žáků ve škole k 1. září příslušného školního roku“.
 Další změna je v příloze č. 1 a 2 – viz odkaz
http://m.fulsoft.cz/33/190-2019-sb-narizeni-vlady-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-74-2017-sb-ostanoveni-nekterych-podminek-pro-poskytovani-podpory-na-dodavky-ovoce-zeleniny-mleka-avyrobku-z-nich-do-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpToT85fqN5BRgIBupO1H5pZkCDvMUnwPlw/?ns=1565371139
Vyhláška 196/2019 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019, kromě změny v § 2 (viz níže) tato ustanovení
nabývají účinnosti od 1. 9. 2020.
 V této vyhlášce dochází ke změnám, např. v § 1d se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který
zní: Odst. (8) PHmax stanovený pro pracoviště se za každou třídu zřízenou podle § 16 odst.
9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona zvyšuje
o 5 hodin.
- v § 1d se doplňuje odstavec 10, který zní: Odst. (10) Maximální týdenní počet hodin přímé
pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze
státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo
třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou
provozu 8 a více hodin. Je-li průměrná doba provozu kratší, než je uvedeno ve větě první,
maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží.
- Odstavec 4 se použije obdobně. V § 2 se odstavec 4 zrušuje – tento se týkal třídy lesní školky,
kde byl stanoven nejnižší počet dětí
- Ke změně dochází také v § 2 odst.7 a 8, které nyní zní:
Odst. (7) Snížení počtu podle odstavců 5 a 6 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu
dětí podle odstavců 5 a 6 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění
povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření
u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
Odst. (8) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá
příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10
školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem
dětí ve třídě podle odstavců 3, 4, 5 a 6 se započítává vždy pouze 1 dítě.
Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky
 V této vyhlášce dochází ke změně v jednom paragrafu, a to § 7c, který včetně nadpisu zní:
Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga ve třídě přípravného stupně základní školy
speciálně financovaný ze státního rozpočtu.
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Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga
financovaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného stupně základní školy speciální je 20 hodin
v případě počtu dětí ve třídě 4 a více.
Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 V této vyhlášce je doplněn v § 10 odstavec 12, který zní:
Odst. (12) Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle
vychovatele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 15 hodin na 1 oddělení
podle odstavce 7; odstavec 11 se použije obdobně.
Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020
 V této vyhlášce dochází např. ke změně v příloze 1 s názvem přehled podpůrných opatření
 Bod 1.7. zní: Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona
nelze poskytovat podpůrná opatření spočívající v zajištění pedagogické intervence, výuce
předmětů speciálně pedagogické péče, použití speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo
kompenzační pomůcky, vyjma případu, kdy je tato učebnice či pomůcka určena pro žáka s jiným
druhem znevýhodnění, než pro které je škola, třída, oddělení nebo studijní skupina zřízena.
V mateřské škole nelze poskytovat podpůrné opatření V. 3. 2. „Počet žáků ve třídě“.
 Vkládá se nový bod 1. 8. a ten zní: Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru
vzdělání základní škola, základní škola speciální, praktická škola jednoletá a praktická škola
dvouletá, v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo v třídě zřízené podle § 16 odst.
9 zákona v mateřské škole, ve škole při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální a v oddělení školní
družiny tvořeném pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze dále poskytovat
podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga.
Nařízení vlády č. 195/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení
rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a 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.
Změna v Nařízení vlády 75/2005 Sb.
 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019
 Nařízením 195/2019 Sb., došlo ke změnám v nařízení vlády č. 75/2005, a to v příloze v bodě
14.4., který zní: asistent pedagoga má týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 36 hodin
 Na konci přílohy se doplňuje bod 14.5, který zní: asistent pedagoga vykonávající činnost jako
podpůrné opatření má týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 32 až 36 hodin.
 Do 31. 8. 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není
zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle §16 odst. 9
školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 Změna v Nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
 K největším změnám došlo např. vložením nových dvou paragrafů, § 5a - Stanovení maximálního
počtu hodin výuky v případě žáků se závažnými vadami řeči, který zní za každého žáka se
závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v příloze č. 2 k tomuto
nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto druhem
znevýhodnění se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.



A § 5b – Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný v některých případech
ze státního rozpočtu, který zní:
Odst.(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga
financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy při školském zařízení pro

11




výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě
a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění
podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného
v § 16 odst. 9 školského zákona.
Odst.(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného maximálního
počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního
rozpočtu obdobně.
Dále byla ještě doplněna příloha č. 2, jejíž nadpis zní Maximální počet hodin výuky s asistentem
pedagoga financovaný ze státního rozpočtu-A1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání – viz
odkaz https://www.fulsoft.cz/33/195-2019-sb-narizeni-vlady-kterym-se-meni-narizeni-vlady-752005-sb-o-stanoveni-rozsahu-prime-vyucovaci-prime-vychovne-prime-specialne-pedagogicke-aprime-pedagogicko-psychologicke-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_jrpToT85fqN5BRg602Ru1i_DIgCD-vMUnwPlw/?serp=1

Karenční doba byla zrušena
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
S účinností od 1. 7. 2019 byla zrušena tzv. karenční doba, tedy první tři dny dočasné pracovní
neschopnosti, kdy zaměstnanec nedostával náhradu mzdy či platu. Od 1. 7. 2019 tedy náhrada mzdy
či platu náleží zaměstnanci již od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy či
platu přísluší zaměstnanci po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény, a to za předpokladu, že ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění1.
Náhrada mzdy nebo platu pak přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady
mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní
vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění2, s tím, že pro účely této
úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění 3 vynásobí
koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.
Na tomto místě je třeba připomenout, že takto stanovená náhrada mzdy či platu podle § 192 odst.
4 zákoníku práce4 musí být snížena o 50 %, jde-li o případy, kdy je podle předpisů o nemocenském
pojištění nárok na nemocenské v poloviční výši. Dle § 31 zákona o nemocenském pojištění se jedná
o případy, jestliže si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost
a)
zaviněnou účastí ve rvačce [rvačkou se zde rozumí vzájemné napadení či fyzický střet dvou
nebo více osob, nejde-li o sebeobranu nebo pomoc napadenému a nejedná-li se o případ sub c)],
b)
jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek,
nebo
c)
při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.
Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným,
dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim
dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat
dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení shora
uvedené povinnosti zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností,
které znamenají porušení tohoto režimu, přičemž platí, že stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel
povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení
příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu lékaři
Srov. § 23 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o nemocenském pojištění“).
2
Viz § 21 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění, tzn., že do částky první redukční hranice se počítá
90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou
redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
3
V roce 2019 první redukční hranice činí 1090 Kč, druhá redukční hranice je 1635 Kč a třetí redukční hranice je
představována částkou 3270 Kč.
4
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“.
1
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dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel rovněž může požádat ošetřujícího lékaře,
který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu
v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných
případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec má povinnost umožnit zaměstnavateli kontrolu
dodržování svých shora uvedených povinností.
V případě, že zaměstnanec porušil v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti výše uvedené povinnosti, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy
nebo platu snížit nebo neposkytnout. Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta,
jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci
výpověď podle § 52 písm. h) zákoníku práce.

Blahopřání OŠMT
OŠMT MMB blahopřeje Tině Pumprlové ze ZŠ Hudcova, Brno-Medlánky za 2. místo v soutěži
Zatočme se šikanou, které získala v kategorii 2. stupně ZŠ.
OŠMT MMB blahopřeje MŠ Pastelky, Brno, Jamborova 11 za získání 1. místa ve výtvarné soutěži
Slovo dětmi malované, kterou organizoval Filiálek, z. s.

Pomoc školám na Haiti
OŠMT MMB obdržel prosbu o darování nepoužívaného školního vybavení. Vybavení je určeno pro
školy na Haiti, které se potýkají s jeho nedostatkem. Prosba je součástí elektronické verze školního
zpravodaje. Pokud se chcete do této pomoci zapojit, kontaktujte pana Vladimíra Ptáčka – e-mail:
ptacek.home@seznam.cz, mobil: 728 100 687.

Děti cizinci v mateřské škole
Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP) vyhlašuje pro rok 2019 projektovou
soutěž Děti cizinci v mateřské škole. Cílem je podpořit proces začleňování dětí s odlišným mateřským
jazykem do běžného kolektivu mateřské školy za pomoci vytvoření a šíření příkladů dobré praxe.
Uzávěrka soutěže je 30. září 2019.
Bližší informace jsou na letáčku OMEP, který je elektronickou přílohou tohoto čísla školního
zpravodaje.

Bezpečnost do škol – nabídka programů pro školy
Spolek PRESAFE ve spolupráci s Komunitním centrem pro válečné veterány a Vojenskou nemocnicí
nabízí programy pro pedagogy i žáky MŠ, ZŠ i SŠ, které se vztahují k obraně, bezpečnosti a prevenci
sociálně patologických jevů. Více informací na www.presafe.cz a www.kcvvbrno.cz.
Bližší informace naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla ŠZ.
Kontaktní adresa:
Mgr. Jitka Vítková, PRESAFE z.s., Heršpická 11b, 639 00 Brno
Tel. 777 485 935, www.presafe.cz
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Studium a sport
OŠMT MMB upozorňuje na příspěvek o tom, jak lze vhodně skloubit studium a sport. Více informací
naleznete v příspěvku uveřejněném v elektronických přílohách dnešního čísla ŠZ s názvem „Studium
a sport můžete skloubit dohromady“.

Vachův sbor moravských učitelek
Vachův sbor moravských učitelek pod vedením sbormistra Patrika Buchty přijme zpěvačky do všech
hlasových skupin. Předchozí zkušenost se sborovým zpěvem vítána. Bližší informace získáte na
kontaktní adrese nebo na letáčku, který naleznete v přiložených elektronických přílohách tohoto čísla
školního zpravodaje. V elektronických přílohách neleznete rovněž příspěvek Vachova sboru
moravských učitelek s názvem Učitelský pěvecký sbor připravuje koncertní cestu do Slovinska.
Kontakt:
vsmu@email.cz, www.vsmu.cz, tel. 603 435 703

LYFLE pro MŠ
Společnost LYFLE s. r. o. nabízí mateřským školám virtuální nástěnku LYFLE, což je systém pro
okamžité informování rodičů a také systém pro jejich omluvenky. Všechno je jednodušší než napsat
e-mail nebo sms. Prostor je bezpečný a šifrovaný, GDPR pověřenci tento systém vítají a podporují.
Systém je jednoduchý – více se dozvíte na adrese www.lyfle.com. LYFLE se v Brně testovalo
s velkým úspěchem v MŠ Marie Majerové. Připravuje se setkání mateřských škol, kde se dozvíte
více. Bližší informace jsou na přiloženém elektronickém letáčku v tomto čísle školního zpravodaje.
Kontakt:
Tomáš Říha, LYFLE s. r. o., Dvořeckého 628/8, 169 00, Praha 6, Česká republika,
tel. 725 914 972, e-mail: tomas.riha@lyfle.com

Středisko ekologické výchovy Hlídka
Středisko ekologické výchovy Hlídka Brno je součástí Zoo Brno a sídlí v parku Špilberk v centru
Brna. V široké nabídce kroužků pro školní rok 2019/20 se snaží dětem nabídnout kvalitní zájmové
vzdělávání pod vedením odborníků a smysluplné trávení volného času v bezpečném a zajímavém
prostředí. Letáček s podrobnou nabídkou naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto
čísla ŠZ.
Kontakt:
Zuzana Musilová, vedoucí útvaru SEV Hlídka
e-mail. musilova@zoobrno.cz, tel. 727 915 876

Stanice mladých přírodovědců
Stanice mladých přírodovědců Zoo Brno je zájmovou organizací pro děti a mládež od 6 do 20 let.
Nově však pro letošní školní rok nabízíme kroužek pro maminky s dětmi od 3 do 5 let a kroužek pro
seniory. Stanice byla založena 19. listopadu 1978. Jejím hlavním posláním a cílem je aktivní
využívání volného času dětí a dospívající mládeže v kroužcích formou atraktivního využívání
výchovně-vzdělávacích metod a prostředků v rozličných přírodovědných oborech a využívání
zoologické zahrady jako takové. Během „výprav“ po zoo se děti formou her seznámí s faunou a florou
brněnské zoo, jejímž zájmem je vypěstovat v dětech a mládeži blízký vztah k přírodě i k její ochraně.
Letáček s podrobnou nabídkou naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla ŠZ.
Více informací o našich kroužcích najdete na: https://is.zoobrno.cz/krouzky/. Kontakt a aktuální
informace: Zuzana Sommerová, tel. 546 432 361, e-mail: sommerova@zoobrno.cz
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Poděkování
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Kancelář marketingu a cestovního ruchu Magistrátu města
Brna děkuje za účast ve výtvarné soutěži mateřských a základních škol ,,NAMALUJ SVÉ MĚSTO
PŘED STO LETY“.
Do soutěže se přihlásilo celkem 144 dětí a žáků. Obrázky byly vystaveny v Křížové chodbě Nové
radnice v rámci výstavy 100 let Velkého Brna.
A je možné si je všechny prohlédnout na webové stránce www.brno.cz/velkebrno100
Ocenění vybraných autorů obrázků proběhne během měsíce září. Předpokládá se, že nejen oceněné
obrázky budou vystaveny ve výstavních prostorách hradu Špilberk.

Participativní rozpočet do brněnských škol
Magistrát města Brna (MMB) chce pomocí participace do škol zapojit žáky do dění jejich školy, aby
se dívali kolem sebe a pokusili se získat podporu spolužáků na nápady, které by jejich každodenní
pobyt ve škole zlepšily. Participace ve školách je proces zapojení dětí do rozhodování o části rozpočtu
školy. Žáci musí sami aktivně přijít s nápadem, co by chtěli nakoupit, vybudovat nebo změnit. V další
fázi si musí sami zjistit, kolik jejich nápad stojí a zda je reálné ho uskutečnit. Svůj nápad pak musí
představit ostatním žákům školy a pokusit se získat co nejvíce hlasujících. K tomu souží čas
vyhrazený propagačním kampaním. Celým procesem provádí žáky školní koordinátor, který celý
proces zastřešuje, provází žáky celým procesem a komunikuje s úřadem.
Městská část Brno-střed letos zahájila již třetí ročník participace do škol a má s ním velmi pozitivní
zkušenosti. „Participativní rozpočet do škol si nemůžeme vynachválit. Žáci nás každý rok překvapí
spoustou nápadů, přípravou rozpočtu i perfektně propracovanou reklamní kampaní. Velký dík patří
také učitelům-koordinátorům za jejich práci. Ti si cení, že žáci přirozeně prochází demokratickými
procesy, mohou vyslovit nahlas názor, ale zároveň si za ním musí i stát, musí se prosadit, přesvědčit
ostatní, a na závěr jej projevit v elektronickém hlasování. Učitelé navíc využívají participaci jako
reálnou praktickou ukázku společenské výchovy,“ řekla vedoucí Oddělení vnější vztahů Kateřina
Dobešová.
Magistrát města Brna se rozhodl, že by po vzoru městské části Brno-střed rád zavedl v roce 2020
participaci i do dalších brněnských škol. Přesný časový harmonogram během školního roku bude na
samotném určení zapojených škol. Pro příští rok se chystá MMB vyčlenit částku potřebnou na
žákovské projekty a odměnu pro školní koordinátory. Tato částka by měla být ve výši 40 000 Kč pro
každou školu. S celým procesem zavedení, seznámení a školení koordinátorů bude pomáhat Kancelář
participace, která má na starosti brněnský participativní rozpočet Dáme na vás. „Rádi bychom do
procesu participace zapojili děti takřka odmalička, a to nejen proto, aby se seznámily se základy
demokratických procesů, ale také aby měly možnost pomocí své fantazie vylepšit prostředí školy, kde
tráví velkou část svého běžného dne.“, řekl vedoucí Kanceláře participace Marco Banti.
Proces participace do škol se skládá z několika fází. V prvních fázi pověřená školní koordinátorka
seznámí žáky školy s procesem participace a s celkovým průběhem. Sama škola si určí, které třídy se
participace zúčastní. V druhé fázi žáci za pomoci školní koordinátorky a třídních učitelů navrhují
nápady pro svoji školu, zjišťují podrobné informace, ceny a reálnost nápadu. Návrhy pak předkládají
vedení školy, které je posoudí, zda již nejsou zahrnuty mezi plánované akce školy a odsouhlasí jejich
postup do závěrečného hlasování. Před samotným hlasováním musí žáci své nápady představit
ostatním žákům školy a pokusit se získat co nejvíce hlasujících.

15

PROJEKTY OP VVV

Aktuální informace k novým projektům OŠMT v OP VVV
Dne 1. 9. 2019 bude zahájena realizace tříletého projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve
městě Brně II (MAP II). V projektu bude probíhat velké množství aktivit na podporu předškolního,
základního a základního uměleckého školství ve městě Brně. Školy obdrží podrobné informace
a pokyny k realizaci projektu v průběhu podzimních měsíců a na metodických setkáních
s OŠMT.
Dne 31. 7. 2019 byly zveřejněny výsledky hodnotícího procesu projektového záměru statutárního
města Brna „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“.
Projektový záměr byl podpořen v plné výši, čímž je zajištěno pokračování aktivit stávajících plošných
projektů dle podmínek výzvy na další tři roky. V září a říjnu 2019 proběhne příprava právního
aktu, projekt bude zahájen 1. ledna 2020. Školy obdrží podrobné informace na metodických
setkáních s OŠMT.

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Aktuální informace:
Pro doučovatele, kteří zároveň pracují jako asistenti pedagoga, připravil odbor školství seminář
k problematice práce se žáky s poruchami učení. Seminář seznámí účastníky s projevy, příčinami
a důsledky poruch učení, zásadami práce s těmito dětmi a poskytne rady vycházející z praxe.
Termín: 30. 9. 2019 od 8:00 do 12:00 hod. Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog).
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace probíhá na webu http://kvalitnizs5.brno.cz v sekci host.

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244, Rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Aktuální informace:
Odbor školství připravil v rámci projektu cyklus seminářů věnovaných přípravě dětí v mateřské
škole na vstup do 1. třídy.
V rámci tohoto cyklu nabízíme semináře pro pedagogy a rodiče předškolních dětí. Součástí semináře
bude praktická ukázka předškolní přípravy s využitím pracovních listů, her a pohybových aktivit
z publikace Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky, která byla pro mateřské školy zakoupena
v rámci projektu.
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A. pro pedagogy mateřských škol
Termín:
9. 10. 2019 od 13:30 do 15:30 hod.
Lektorky:
Mgr. Irena Košutová a MUDr. Jana Martincová, autorky komplexní předškolní
přípravy Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz v sekci host.
B. pro rodiče s předškolními dětmi
Dva termíny 9. 10. 2019:
1) 16:00 – 17:15 hod. 2) 17:30 – 18:45 hod.
Lektorky: Mgr. Irena Košutová a MUDr. Jana Martincová, autorky komplexní předškolní přípravy
Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz v sekci host.
Upozornění: Setkání je určeno nejen pro rodiče předškolních dětí, ale zejména pro budoucí prvňáčky,
aby si aktivity sami vyzkoušeli.
Materiály obdržíte na místě.
19. 9. 2019 v 8:00 hod. začíná již poslední běh základního kurzu Feuersteinovy metody
instrumentálního vzdělávání. Zájemci o poslední volná místa se mohou přihlásit prostřednictvím emailu: msrovnypristup@gmail.com.
V podzimních měsících roku 2019 začne v rámci projektu probíhat vzdělávání pedagogů mateřských
škol v programu Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku.
Program je zaměřen na podporu školní připravenosti, na prevenci školního neúspěchu za spoluúčasti
rodiny. Důraz je kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí
čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, emočních a volních procesů, sociálních
dovedností. Program v rozsahu 23 hodin je akreditován MŠMT. Termíny školení budou zaslány přímo
na mateřské školy, které o edukativně stimulační skupiny projevily zájem, nejpozději do 6. září 2019.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVANÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
P L AN E T Á RI U M M O RAVA A M I L A NO V Y A KT I V I T Y
Planetárium Morava připravilo pro nový školní rok několik nových filmů pro všechny věkové
kategorie: Červená Karkulka, Lucie – Polaris 2, Fantom vesmíru, Evropa pod hvězdami a Slunce –
naše živá hvězda.
Milanovy aktivity – netradiční sportovní programy
Novinka – Mobilní lezecká stěna a Zimní netradiční tělocviky
Více informací o akcích Planetária Morava a Milanových aktivitách naleznete na letáčku
v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.
Více informací: www.planetarium-morava.cz, planetarium.morava@gmail.com, tel. 704 798 853
www.milanovy-aktivity.cz, info@milanovy-aktivity.cz, tel. 778 168 078

L E G I O NÁ ŘI RE P UB L I CE
Nabízíme program pro žáky ZŠ ke vzniku Československa a historii našich legionářů.
V rámci vyučovací hodiny vás navštíví historici v legionářských uniformách – ruské, francouzské
a italské a poutavým výkladem seznámí žáky s obdobím Světové války, vzniku a působení legií na
světových bojištích a vznikem Republiky československé. Výklad je doplněn ukázkami výzbroje,
výstroje a dalších dobových reálií. Časová náročnost 1 vyučovací hodina, finanční spoluúčast školy
900 Kč za jedno vystoupení. Projekt je částečně hrazen z dotace MO ČR. Pořádá Spolek vojenské
historie Renata. Objednávky, konzultace: d.urbanek@email.cz, tel. 602 953 660

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
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na:
http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
Branky Body Brno
16. 5. – 31. 12. 2019
Hlavní výstava sezóny na hradě Špilberku představí historii a úspěchy brněnského sportu, jehož
tradice sahá 150 let zpět. Zavzpomínáme na plejádu úspěšných sportovkyň a sportovců, ale také na
první české a německé spolky v době monarchie i na sokolské, orelské a další tělovýchovné jednoty
v éře republiky. Stranou nezůstanou ani legendární fotbalisté Zbrojovky nebo hokejisté Komety.
Sportu Zdar!
Edukační program pro školy a dětské zájmové skupiny ve výstavě BRANKY
BODY BRNO v Muzeu města Brna na Špilberku.
Žáci poznají životní příběhy známých i zapomenutých sportovců, jejichž osudy byly často ovlivněny
dobou a politickou situací. Zjistí, že z brněnských sportovních klubů vzešlo mnoho olympijských
vítězů, mistrů světa a dalších mezinárodně úspěšných osobností, připomenou si místa a budovy
někdejších sportovních klání.
Cílová skupina: ZV 1. a 2. stupeň, SŠ, Gymnázia
Délka programu: 90 minut, Vstupné 50,-Kč, objednávky programu: Tel.: 542 123 618
e-mail: picmausova@spilberk.cz; hancak@spilberk.cz; surlakova@spilberk.cz
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Měnínská brána – Muzeum hraček
ČT – PO. 10.00 – 18.00 hod., prodej vstupenek končí půl hodiny před uzavřením
Informace o stálých programech k expozici najdete na:
www.meninska-brana.cz/nabidka-pro-skoly/

SOUTĚŽE
L UČ NÍ HI T Y
Tato soutěž je vyhlášena v rámci projektu pro děti (www.lucnihity.cz), který se zaměřuje na věkovou
kategorii 4 – 10 let. Zaměřuje se na děti a žáky MŠ, 1. stupně ZŠ, SVČ, DDM a další skupiny.
Proběhne od 2. 9. 2019 do 30. 11. 2019.
Více informací: Soutez_o_lucni_klip.pdf

POZVÁNKY
K O NF E RE NC E P E R S O N AL I S T I KA , P R ÁV O A V Z DĚ L ÁV Á NÍ V E
V E ŘE J NÉ S P R ÁV Ě
Společnost Klub personalistů, o. p. s. zve všechny zájemce na 7. ročník konference Personalistika,
právo a vzdělávání ve veřejné správě, jejíž součástí je 6 samostatných, paralelně probíhajících sekcí,
a která se koná v úterý až ve čtvrtek 10 – 12. září v Brně, na Ekonomicko-správní fakultě MU
(z důvodu probíhající opravy Sněmovního sálu Magistrátu města Brna, jež hostil konferenci ve všech
jejích ročnících) – Lipová 41a, Brno-Pisárky.
Bližší informace o programu obou plén a jednotlivých sekcí, jakož i jejich průběžnou aktualizaci
najdete zde: https://www.konference-kp.cz/program.
Přihlásit na konferenci se můžete přes online přihlášku.
Více informací naleznete rovněž na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje.

Š KO L NÍ FAR M Á ŘS KÝ T RH NA Z E L Ň Á KU
Zveme základní školy z Brna, aby se zúčastnily Školního farmářského trhu, který proběhne v pátek
4. října 2019 na brněnském Zelném trhu.
V rámci akce budou mít žáci zapojených škol možnost nabídnout zákazníkům své výpěstky a výrobky
na vlastním stánku. Účast na Školním farmářském trhu je zdarma, každé zapojené škole budou navíc
uhrazeny náklady na přípravu či výrobu dobrot, které budou následně na trhu nabízet. Finanční
prostředky utržené za prodej výrobků zůstávají škole. Pokud máte zájem se s vašimi žáky Školního
farmářského trhu zúčastnit, napište prosím na tom@slowfoodbrno.cz nebo volejte Tomáše Václavíka,
telefon: 541 263 456. Pozvánka tvoří přílohu elektronické verze tohoto čísla školního zpravodaje.

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 připravilo tradiční setkání s učiteli, které se uskuteční 26. 9. 2019
v Přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu 8, Brno od 15.00 hod. Na setkání
budou představeny aktuální i dlouhodobé vzdělávací programy MZM pro všechny stupně vzdělávání
a chystané výstavy. Přichystány jsou pro vás ukázky 2 výukových programů – nový lektorovaný
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program Dětského muzea MZM v expozici Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století –
Sovětská okupace, Morava normalizační a návrat demokracie a ukázka programu pro školy
Mendelianum – atraktivní svět genetiky.
Svou účast, prosím, potvrďte na phrselova@mzm.cz do 18. září 2019. Více informací včetně
programu setkání naleznete na http://www.mzm.cz/skolavmuzeu/.

K O NF E RE NC E 1 00 + 7 0+ 25 L E T M L UV Í M E S P O L E Č NO U Ř E ČÍ
Tato konference se koná při výjimečné příležitosti výročí založení Masarykovy univerzity, ZŠ a MŠ
logopedické Veslařská 234, Brno a Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty
MU. Jejím cílem je diskuse o aktuálních trendech v odborné přípravě budoucích speciálních
pedagogů, prezentovány budou výsledky výzkumných šetření a také inovativní přístupy v oblasti
logopedické intervence a podpory dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.
Konference bude probíhat 27. 9. 2019 od 9.30 v učebně 50 a RUV. Více informací na níže uvedené
kontaktní adrese.
Mgr. Milada Kondlerová, ředitelka ZŠ a MŠ log. Veslařská Brno
Kontakt: Mgr. Žaneta Přivřelová, ZŠ a MŠ log. Brno, Veslařská 234, tel. 517 543 103
Více informací: https://www.zslogo.cz/

F E S T I VA L B E Z P E Č NÉ HO I NT E R NE T U
Tato odborná konference pro pedagogy se bude konat v Karlových Varech 15. 10. 2019 a v Olomouci
21. 10. 2019. Další informace naleznete zde
Odkaz: http://www.ceskaskola.cz/2019/07/festival-bezpecneho-internetu-odborna.html

ŠKOLENÍ A KURZY
K U RZ P RI M Á R NÍ L O G O P E DI CK É P R E V E N CE
Asociace logopedů ve školství nabízí pedagogickým pracovníkům mateřských škol čtyřdenní kurz
logopedické prevence. Kurz se bude konat ve dnech 18. až 21. listopadu 2019 v Brně na Základní
škole a mateřské škole logopedické, Brno, Veslařská 234 – www.zslogo.cz.
Vzdělávací kurz má časovou dotaci 60 hodin, z toho 20 hodin činí praxe. Kurz je akreditovaný
MŠMT. Přihlášku naleznete v elektronické příloze školního zpravodaje, podrobnosti na www.aloslp.cz nebo na www.alos.cz.

B E Z P E Č NĚ N A S I L NI CÍ C H
Bezpečně na silnicích o. p. s. pořádá dne 23. 10. 2019 v Brně bezplatný „Metodický seminář dopravní
výchovy pro pedagogy základních škol“. Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy a je pod záštitou Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví,
Policejního prezidia a Asociace krajů a měst České republiky.
https://www.tymbezpecnosti.cz/novinka/1000/dopravni-vychovy-se-netreba-bat.html
https://www.dopravnivychova.cz / http://story.tymbezpecnosti.cz /
nebo https://www.tymbezpecnosti.cz/
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K Y B E R NE T I CK Á B E Z P E Č N O S T
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pořádá dne 26. 9. 2019 seminář na téma
„Kybernetická bezpečnost v každodenní praxi pedagoga, metodika prevence“. Seminář se uskuteční
od 9.30 hodin v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje na
Cejlu 73 v Brně. Registrace na akci je možná na uvedeném odkazu: https://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=395486&TypeID=513 (Je nutné se registrovat nejpozději do
23. 9. 2019.) Více informací: pozvánka na seminář Kybernetická bezpečnost 26_9_2019.pdf

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Metodika pohybové výchovy předškolních dětí:
9. 11. 2019, 9.00 – 16.30 hod.
Více informací a přihlášky: https://www.crsp.cz/poradame/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovychaktivit/metodika-pohybove-vychovy-predskolnich-deti-2/
Inspirace hravou TV I – Cvičení s overvally, cvičení s netradičními pomůckami
8. 11. 2019, 16.00 – 20.00 hod.
Více informací a přihlášky: https://www.crsp.cz/poradame/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovychaktivit/inspirace-hravou-telesnou-vychovou/
Komunikace s dítětem s ADHD v praxi
9. 11. 2019, 9.00 – 16.00 hod.
https://www.neklidne-deti.cz/komunikace-s-ditetem-s-adhd-v-praxi/
Žák s ADHD v kolektivu třídy
11. 10. 2019, 9.00 – 16.00 hod.
https://www.neklidne-deti.cz/zak-s-adhd-v-kolektivu-tridy/
Úzkost u dětí a její zvládání z pozice rodiče
23. 11. 2019, 9.00 – 16.00 hod.
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/poradame/seminare-efektivni-vychova/
Otevřená rodičovská skupina:
18. 9., 16. 10., 20. 11., 11. 12. 2019, vždy od 16.00 do 18.30 hod.
https://www.neklidne-deti.cz/otevrena-rodicovska-skupina/

C E NT RU M T V O ŘI V O S T I , Z . S .
Kreativní nápadník:
4. 10. 2019 PODZIM
15. 11. 2019 ZIMA, VÁNOCE
(vždy pátek 15 – 19 h nebo dle domluvy), cena: 500 Kč za jeden seminář
Proutěný víkend:
11. – 13. 10. 2019
Základy pletení z pedigu, barvení pedigu – misky, podnosy, ošatky, oplétání sklenic, pletení na pevné
dno…vhodné pro začátečníky i pokročilé. Cena: 1.250 Kč
Keramická dílnička:
8. a 19. 10. 2019 (9 – 14 h)
9. a 23. 11. 2019 (9 – 14 h)
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Cena: 950 Kč
Relax:
Vzdělávací kurz je realizován třemi semináři vždy v pátek 14 – 20 h
1. část 4. 10. 2019
2. část 18. 10. 2019
3. část 8. 11. 2019
Cena: 1.950 Kč
Kurzy neakreditované MŠMT:
16. 11. 2019 – Jednoduché vitráže – vánoční motivy
29.11.- 1. 12. 2019 – Již tradiční pletení adventních věnců z čerstvých větviček jedle
Místo konání:
vždy Kudelova 8, Brno
Lektoři těchto kurzů:
Ivana Smutná, Ota Kolář
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz
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K U RZ Y M A NS I O V. O . S .
Mansio v. o. s., tř. Kpt. Jaroše 19, Brno nabízí školám podzimní nabídku vzdělávání, kterou naleznete
na www.mansio.cz nebo na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

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,
https://www.idatabaze.cz/firma/145283-zidovske-muzeum-v-praze-zidovske-muzeum-brno/
NE 1. 9. 2019, 16.30 hod., vila Löw-Beer, Drobného 297/22: Evropský den židovské kultury
ST 4. 9. 2019, 17.00 hod., sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3: Starozákonní postavy v literatuře I: Mojžíš
PO 9. 9. 2019, 17.00 hod., sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3: Vernisáž výstavy Andre Steiner: nejen
brněnský architekt II
ČT 12. 9. 2019, 17.00 hod., sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3:: Z dějin antijudaismu a antisemitismu I:
Reprezentace Židů v západoevropské křesťanské ikonografii 12. – 15. století
NE 15. 9. 2019, 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Medvídek Dubi otevírá ateliér
PO 16. 9. od 19.00 hod. a ÚT 17. 9. 2019 od 10.00 hod., BuranTeatr, Kounicova 685/20: Návštěva
z pravěku, divadelní představení

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z M Ě N A A DR E S A T E L E F O N NÍ C H Č Í S E L
Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace
má nové telefonní číslo:

530 515 910

K O UP Ě , P RO D E JE
Budete-li vyřazovat jakékoliv pomůcky ze školních kabinetů, tělocvičné nářadí, biologické pomůcky,
vybavení školních kuchyní, obraťte se na tuto adresu: e-mail: kadlecr32@gmail.com, tel. 607 160 158

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
MŠ Gabriely Preissové v Brně Žabovřeskách hledá kvalifikovanou paní učitelku na plný úvazek do
našeho většího kolektivu. Nástup září 2019. Kontakt: ms.preissove8@seznam.cz, tel: 777 321 841
Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, hledá kvalifikované kolegyně, nástup
září 2019: učitelka s úvazkem 1, učitelka s úvazkem 1 – zástup za mateřskou dovolenou, asistent
pedagoga s úvazkem 0,75. Kontakt: msholasecka@seznam.cz, tel 720 972 957
Mateřská škola Mateřídouška, Jiráskova 29, Brno 602 00 nabízí volnou pracovní pozici:
1. učitelka do anglické třídy, smlouva od 26. 8. 2019 nebo 1. 9. 2019. Úvazek 1 nebo 0,65, i 0,5.
Výhodou při pohovoru je praxe 2-10let, hra na klavír nebo kytaru, výborná znalost angličtiny. Pozvání
na základě životopisu.Nabízíme 13 dětí ve třídě, spolupráci s rodilým mluvčím, respektující prostředí,
za kvalitní práci dobré platové ohodnocení, možnost studia VŠ.
2. učitelka do české třídy, nástup dle domluvy.
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Úvazek 1, ale i 0,73, 0,5. Nabízíme: 18 dětí ve třídě, respektující a příjemné prostředí, velká
zahrada, tabulkový plat + osobní ohodnocení + bonusy. Výhodou praxe 2-10 let, hra na klavír nebo
kytaru. Výborné hodnocení ČŠI. Škola je 25 let v síti škol MŠMT.
Životopis zasílejte na materidouska@skolka.cz. Více o nás na www.skolka.cz
ZŠ Novoměstská 21, Brno – Řečkovice, přijme do pracovního poměru paní na úklid na plný úvazek.
Nástup ihned. Kontakt: Tel. 541 321 508, e-mail|: kancelar@zsnovomestska.cz
ZŠ Labská 27, Brno hledá pomocnou sílu do kuchyně na poloviční úvazek s možností prodloužení
úvazku. Nástup od 1. 9. 2019. Požadavky: praxe v oboru společného stravování vítána, zdravotní průkaz,
spolehlivost a pracovitost. Zájemci hlaste se u vedoucí ŠJ Mgr. Ivany Kleinové, tel. 602 293 002, e-mail:
ivana.kleinova@zslabska.cz.

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ hledá místo v mateřské škole, i na dlouhodobější zástup.
Kontakt:

tel. 731 763 730

Učitel s aprobací historie hledá místo na 2. st. ZŠ nebo na SŠ jako učitel dějepisu, občanské
výchovy, společenských věd.
Kontakt:
tel. 728 458 148
Pomocná síla hledá práci ve školní kuchyni ve středu města. Kvůli dojíždění prac. doba od 77.30 hod. ráno.
Kontakt:
tel. 606 543 656
Hledám pracovní pozici stravenkářky. 38 let, dlouholetá praxe v gastronomii – skladové
hospodářství, provozní v restauraci. Kontakt
tel: 606 824 805

P O DĚ KO V Á NÍ
Manželé Kroupovi děkují paní ředitelce Mgr. Lence Čoupkové a všem zaměstnancům Mateřské
školy Brno, nám. Svornosti 8, za jejich práci a nasazení pro děti.
Oceňují zejména pozitivní proměnu klima i prostředí školy v uplynulém školním roce.
Mateřská škola Bílého 24 děkuje paní ředitelce Marii Šándorové a celému kolektivu Školní jídelny
Pellicova 4 za přípravu stravy pro mateřskou školu. Dětem ve škole moc chutná.

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
LY Ž A ŘS K É P O BY T Y, Š KO L NÍ V Ý L E T Y, L A DĚ NÍ P I A N
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno nabízí
lyžařské pobyty, školní výlety, školy v přírodě, adaptační kurzy a exkurze.
Kontakt.
543 426 041, e-mail: vylety@sssbrno.cz, www.sssbrno.cz/vylety
Je možné si objednat i ladění pian:
702 029 495 e-mail: ladenipian@sssbrno.cz
Více informací naleznete na přiloženém letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního
zpravodaje.
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