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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Novela vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 217/2019 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů ze dne 15. srpna 2019.
Vyhláška dle § 24 odst. 5 školského zákona v příloze stanovuje s potřebným časovým předstihem
s ohledem na možnosti rekreačních zařízení, ubytovacích kapacit a dopravní obslužnost v regionech
termíny jarních prázdnin pro další šestileté období začínající školním rokem 2022/2023.
V souvislosti se zařazením Velkého pátku mezi ostatní svátky (dle § 2 zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
zákona č. 359/2015 Sb.) byla dále provedena úprava v ust. § 4 odst. 6: „Velikonoční prázdniny
připadají na čtvrtek, který předchází Velkému pátku.“.
Účinnost vyhlášky je stanovena k 1. září 2022, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 6, které nabývá
účinnosti 14. září 2019.
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/novela-vyhlasky-c-16-2005-sb-o-organizaciskolniho-roku

Novinky ve školním roce 2019/2020
STATISTICKÁ DATA (Jedná se o ODHADY – přesná čísla budou až po vyhodnocení dat sběru
k 30. 9. 2019)
Základní školy
 Na základní školy bude docházet 953,4 tis. žáků (což je o 12,5 tis. více než v minulém školním
roce). Z toho 564,0 tis. na 1. stupeň základních škol a 389,4 tis. na 2. stupeň základních škol.
 Do 1. ročníků základních škol nastoupí 107,8 tis. nových žáků (asi o 0,3 tis. méně než v minulém
školním roce).
Navýšení platů ve školství
 Od ledna se platy pedagogických pracovníků zvýší o 10 % a nepedagogických pracovníků
o 7 %. Cílem je, aby v roce 2021 byly platy pedagogů i nepedagogů na 150 % úrovně roku 2017.
Pilotáž nového předmětu technika
 Ve vybraných školách začne pilotní ověřování nového předmětu technika. Je zacíleno na žáky
druhého stupně, bude se vyučovat jednu hodinu týdně, případně jako dvouhodinovka v rámci
čtrnácti dnů. Ve výuce by dle možností školy měla být aplikována informatika a výuka celkově by
měla být propojena s informačními a digitálními technologiemi, robotikou a zároveň by měla
podporovat rozvoj praktických dovedností potřebných do života. Pilotního ověřování obsahu se
v letošním roce zúčastní 20 až 30 škol, finálně by měl být těchto škol zhruba dvojnásobek. Pro
pilotní ověřování byly vybrány školy, které již v současné chvíli disponují personálním
zabezpečením pro oblast technika. Provozní a personální náklady jim uhradí MŠMT.
Společné vzdělávání
 V průběhu školního roku začne platit novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Novela stanovuje nejvyšší počet pedagogických
pracovníků v běžných třídách základní školy, nabídne další možnosti zřízení speciálních tříd
a upravuje podmínky pro doporučování individuálního vzdělávacího plánu. Nově se také definuje
seznam kompenzačních pomůcek a jejich cen v souvislosti s vývojem trhu a finanční náročnost
kompenzačních pomůcek a asistenta pedagoga. Cílem je snížit administrativní zátěž pro školy
a školská poradenská zařízení a efektivně vynakládat finance.
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Od 1. 1. 2020 budou asistenti pedagoga ve speciálních školách financováni jako standardní pozice,
ne jako podpůrná opatření nebo příplatky k normativům. Cílem je snížit školám nadměrnou
administrativu a upevnit pozici asistenta. Nově bude také ve speciálních školách nastaven
maximální financovaný počet hodin výuky asistenta tak, aby odpovídal učebnímu plánu v daném
ročníku a příslušnému rámcovému vzdělávacímu programu. Základní školy pro žáky se
závažnými vadami řeči budou mít nově financovány jednu hodinu výuky týdně navíc pro každého
žáka, kterou bude možné využít na individuální logopedickou péči. Sjednotil se také maximální
týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, kterou asistent vykonává. Pro asistenty ve speciálních
školách a třídách byl stanoven na 36 hodin týdně, pro asistenty ve třídách běžných škol pak
v rozmezí 32 až 36 hodin týdně. Tato úprava počtu hodin přímé pedagogické činnosti je účinná již
od 1. září 2019, u běžných tříd se však začne platit až od 1. září 2021.
Reforma financování
 Od ledna 2020 se změní systém financování regionálního školství. Školy už nebudou dostávat
peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém zohlední
rozdílnou velikostní a oborovou strukturu škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření
a rozdílnou platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.
 Otevírá se prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny, možnost využití tandemové výuky
a postupné snižování počtu žáků ve třídě (za podmínky vytvoření odpovídajících prostorových
podmínek ze strany zřizovatelů škol a odpovídajícího personálního zajištění). Od ledna 2020 se
také upravuje minimální průměrný počet žáků ve třídě v úplné škole, která má nejvýše 2 třídy
v ročníku, z původních 17 žáků na 15 žáků.
 Na období září – prosinec 2019 byl vyhlášen rozvojový program, jehož cílem je dofinancování
úvazků pedagogů, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti s připravovanou změnou
financování. Peníze budou určeny základním a středním školám, které budou mít vytvořeny
dostatečné materiální vybavení a personální zabezpečení. Výsledky RP budou zveřejněny do
konce září.
Úprava konkurzních řízení na ředitele škol
 Od května 2019 platí novela vyhlášky o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
Při posuzování uchazečů o místo ředitele bude posíleno odborné hledisko při výběru, a to tak, že
Česká školní inspekce bude nyní nově určovat dva členy komise, kterými jsou odborník v oblasti
státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského
zařízení, personalista nebo psycholog. Při konkurzu mohou být kromě řízeného rozhovoru využity
např. psychodiagnostické a personalistické nástroje. Novela také zjednodušuje administrativu
spojenou s konkurzním řízením.
Sport
 Od 1. srpna 2019 byla novelou zákona zřízena Národní sportovní agentura jako ústřední správní
úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. Tento úřad přebírá
v uvedených oblastech pravomoci od MŠMT. Přechod kompetencí mezi úřady bude postupný, tak
aby k plnému přechodu došlo v polovině roku 2021. Novela rovněž přinesla s účinností od
31. července 2019 některé dílčí změny jak v oblasti rejstříku sportu, tak v oblasti poskytování
podpory sportu ze státního rozpočtu.
 Za medailové umístění budou moci být nově oceněni také účastníci deaflympijských her a Global
Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (INAS).
Více informací: http://www.msmt.cz/novinky-ve-skolnim-roce-2019-2020

Doporučení veřejné ochránkyně práv k povinnému předškolnímu
vzdělávání
V příloze školního zpravodaje naleznete doporučení veřejné ochránkyně práv k povinnému
předškolnímu vzdělávání. Doporučení obsahuje osvědčené postupy, jak zajistit účast všech
pětiletých dětí na povinném předškolním vzdělávání. Doporučení je adresováno obcím,
mateřským školám, orgánům sociálně-právní ochrany dětí a nevládním organizacím, které
pracují s rodinami předškolních dětí.
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Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů/ředitelek škol
a školských zařízení v oblasti spec. vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti
ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení vykonávajících činnost v oblasti speciálního vzdělávání,
v zařízeních vykonávajících činnost v oblasti ústavní a ochranné výchovy, pro preventivně výchovnou
péči řízených příslušným odborem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT16186/2019-1. Pravidla hodnocení ředitelů škol PŘO odboru 21_22.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/pravidla-pro-hodnoceni-vykonu-cinnostireditelu-reditelek

Finance z OP VVV na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí se
spec. vzdělávacími potřebami
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připraveno 500 milionů korun z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výzva nabízí pestré aktivity umožňující zkvalitňování vzdělávání těchto dětí, jejich lepší
začlenění do pracovního života nebo prevenci ústavní péče a ochranné výchovy. O podporu
mohou žádat dle jednotlivých aktivit školy a školská zařízení, vysoké školy, obecně prospěšné
společnosti, územně samosprávné celky, zájmová sdružení právnických osob na další subjekty
uvedené ve výzvě. Žádosti o podporu až do výše 70 milionů korun mohou žadatelé do výzvy Podpora
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami předkládat od 30. srpna 2019 do 27. listopadu
2019 do 14:00 hod. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.
Odkaz:
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pul-miliardy-korun-z-op-vvv-na-podporu-zamestnatelnostimladych-lidi-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami.htm

Výsledky rozvojového programu Podpora výuky plavání v ZŠ
v roce 2019
MŠMT vyhlašuje výsledky páté etapy rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni
základních škol v roce 2019.
Dotace bude poskytnuta základním školám zřizovaným obcemi, svazky obcí, kraji
a soukromými zřizovateli prostřednictvím krajských úřadů, a to v této výši – viz odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vysledku-rozvojoveho-programupodpora-vyuky-4

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek
MŠMT ke dni 3. září 2019 vydalo aktualizaci Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek.
Seznam byl rozšířen o polský, portugalský, korejský a japonský jazyk. Seznam bude taktéž uveřejněn
i ve Věstníku MŠMT. Seznam novela 3. 9. 2019
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-atelovychovy-1
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Konference k vícejazyčnému vzdělávání
S cílem podpořit důležitost vnímání vícejazyčného vzdělávání připravuje organizace MultilingNet
v úzké spolupráci s Českou školní inspekcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci s názvem Vícejazyčné
a multikulturní vzdělávání: politika a praxe (Multilingual and Multicultural learning: Policies and
Practicies), která se bude konat ve dnech 14. a 15. prosince 2019 v prostorách Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
Konference je určena pro experty v oblasti jazykového a multikulturního vzdělávání, ředitele škol,
učitele a další odborníky a bude zaměřena na různé aspekty osvojování jazykových
a sociolingvistických kompetencí.
Více informací o konferenci včetně instrukcí pro přihlášení k účasti a vypracování příspěvků je
k dispozici zde: https://mmlpp2019.wordpress.com/
Odkaz. http://www.msmt.cz/konference-k-vicejazycnemu-vzdelavani

Národní oslavy výročí J. A. Komenského
V Pantheonu Národního muzea byly zahájeny Národní oslavy výročí J. A. Komenského. Tříletý
mezinárodní projekt připomíná Komenského 430. výročí narození a 350. výročí úmrtí. V letech 2020
až 2022 připomene osobnost Učitele národů řada unikátních akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami
paměťových institucí, které připravují výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovází
kampaň Komenský do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé republice.
Komenský do třídy
Koordinátor oslav, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, připravil kampaň
Komenský do třídy, která do projektu oslav zapojuje školní kolektivy. Smyslem kampaně je upozornit
na osobnost J. A. Komenského a aktivním a kreativním způsobem jej přiblížit dnešním žákům.
Kampaň navazuje na audiovizuální spot a bude zahájena 15. listopadu 2019.
Odkaz: http://www.msmt.cz/komensky-stale-aktualni

Věstník MŠMT 04/2019
Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 4/2019 (12 s.).
Část oznamovací
 Kvalifikační a hodnotící standarty profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb.,
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů
MSMT 04-2019
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-04-2019

Věstník MŠMT 05/2019
Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 5/2019 (28 s.).
Část oznamovací
 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020
MSMT 05-2019
Kontakt na redakci: 234 811 575
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-05-2019
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Informační bulletin ČŠI
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.
Uvnitř vydání naleznete např.:
 Vzdělávání učitelů zdarma přímo ve školách
 Podněty pro podporu práce učitelů a ředitelů – TALIS 2018
 Shrnutí sekundární analýzy PIRLS 2016
 Data, publikace a analýzy ČŠI na Facebooku i Twitteru
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-09-2019

Tematická zpráva – Rozvoj jazykové gramotnosti
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ a na zjišťování dosažené úrovně jazykové
gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ ve školním roce 2018/2019.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-jazykove-gramotnosti-na-ZS
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Zkušební doba
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
Zkušební doba je upravena v ust. § 35 zákoníku práce1. Zkušební dobu si mohou strany pracovního
poměru písemně sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den,
který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance, a to maximálně
v délce 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, příp. maximálně 6 měsíců po
sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru, jedná-li se o vedoucího zaměstnance (ust. § 11
zákoníku práce)2. Zkušební dobu lze sjednat jak v případě, že strany uzavírají jak pracovní poměr na
dobu neurčitou, tak na dobu určitou. V druhém případě je však třeba mít na paměti, že zkušební doba
nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.3
Zkušební dobu lze sjednat i v případě, že zaměstnanec vykonával dříve u téhož zaměstnavatele stejný
druh práce na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.4
Jednou sjednaná zkušební doba již nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek
v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se
však zkušební doba prodlužuje (například o dny, kdy zaměstnanec nepracoval, protože trvala jeho
dočasná pracovní neschopnost). 5 Naopak účastníci pracovního poměru mohou zkušební dobu
sjednanou podle ust. § 35 zákoníku práce na základě vzájemné dohody dodatečně zkrátit.6
Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu
nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době
prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Pro
zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží.
Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.7

Dotační program Magistrátu města Brna Dietní stravování ve
školní jídelně
V rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020, který bude schvalovat Zastupitelstvo města Brna
v měsíci listopadu, je opětovně navrhována finanční podpora dietního stravování pro školy a školská
zařízení zřizovaná statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi. Podmínky čerpání dotace
spolu s žádostí byly zaslány školám a školským zařízením v měsíci záři. Příspěvek na dietní stravování
bude poskytnut na základě žádosti školy, školského zařízení podané na OŠMT MMB, Dominikánské
náměstí 3, nejpozději do 30. 11. 2019. Výše příspěvku bude závislá na počtu žadatelů a rozsahu jimi
poskytovaných služeb.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
Sjednají-li strany zkušební dobu než tři měsíce (šest měsíců), nebo neurčí-li účastníci při sjednání zkušební
doby její délku, činí zkušební doba tři měsíce (šest měsíců) ode dne vzniku pracovního poměru
(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 127/2001).
3
Např. sjednávají-li strany pracovní poměr na dobu 4 měsíců, maximální přípustná délka sjednané zkušební
doby jsou 2 měsíce.
4
Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3480/2016.
5
Srov. § 35 odst. 4 věta druhá zákoníku práce.
6
Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1755/2016.
7
Zrušení ve zkušební době musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou.
1
2
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Poděkování za projekt Příběhy našich sousedů
OŠMT MMB děkuje všem brněnským školám, které se zúčastnily projektu Příběhy našich sousedů.
Jde o vzdělávání, které od roku 2013 realizuje nezisková organizace Post Bellum po celé republice.
V minulém školním roce se v Brně realizovaly 3 projekty Příběhů našich sousedů, kterých se
zúčastnilo celkem 150 žáků z 22 brněnských škol. Veškeré výstupy i doplňující informace
k závěrečných prezentacím najdete na https://www.pribehynasichsousedu.cz/
Více informací naleznete na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

Blahopřání za soutěž Nejlepší kuchař roku 2019
Dne 29. 8. 2019 proběhla v Praze soutěž: Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování. Soutěž
pořádala Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.
Kuchařky z MŠ Brno, Hudcova 435/47, p. o. se již druhým rokem dostaly do finále jako jediná MŠ
z Brna. Jejich soutěžní menu se skládalo z jáhelníčku se zakysanou smetanou a ovocem, z pomazánky
z pečené mrkve a ze špenátového hummusu.
Ve finále 10 vybraných zástupců MŠ z celé České republiky obsadily krásné 4. místo v kategorii
Nejchutnější svačinky v mateřských školách.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Brna.

Středisko ekologické výchovy Hlídka
Výukové programy v Zoo Brno
Srdečně vás zveme do Zoo Brno na jeden z našich výukových programů. Každý program je
koncipován do dvou částí, celková délka většinou představuje dvě hodiny. První část probíhá ve
výukovém sále ve správní budově zoo. Výuku v sále doplněnou dotazy žáků zoopedagog zpestřuje
ukázkou živého zvířete nebo přírodnin. Druhou část programu žáci absolvují v areálu zoo,
s průvodcem pozorují vybrané druhy zvířat, které se vztahují k probíranému tématu. Cena vstupného
pro žáky a studenty: 65,- Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma (1 pedagog na 10 žáků).
Nabídku výukových programů a online rezervaci naleznete na https://www.zoobrno.cz/pro-deti-askoly/vyukove-programy-a-exkurze
Den přírodních věd pro školy 16. a 17. 10. 2019
Den přírodních věd pro ZŠ a víceletá gymnázia #7: Zachraň se, kdo můžeš! Oblíbená soutěž pro
základní školy a víceletá gymnázia je opět tady! Těší se na vás studentky a studenti Střední
průmyslové školy chemické, Brno i pedagogové z úseku Stanice zájmových činností Zoo Brno! Více
informací naleznete na https://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/souteze
Světový den zvířat 5. 10. 2019, 9.00 – 15.00 hod
Světový den zvířat oslavíme v Zoo Brno 5. 10. 2019. Pro děti i jejich rodiče bude připravena naučná
stezka po zoo. Tradičně se budeme věnovat zajímavostem ze zvířecí říše i ohroženým druhům zvířat.
SEV hlídka
Podzimní slavnosti, pátek 4. 10. 2019, 15 – 18 hodin
Akce se uskuteční v areálu SEV Hlídka v parku Špilberk. Pro děti i jejich rodiče jsou připraveny
tvořivé dílny z podzimních přírodních materiálů, výroba panáčka z brambor, ochutnávky zdravých
dobrot z podzimní sklizně, výroba a ochutnávka domácího jablečného moštu, pohybové aktivity pro
děti na terase. Vstupné na akci 30 Kč.
Den stromů, pátek 18. 10. 2019, 10 – 12, 15 – 17.30 hodin
Akce se uskuteční v areálu SEV Hlídka v parku Špilberk a bude věnovaná blížícímu se
Mezinárodnímu dni stromů. Pro návštěvníky bude připravený stromový kvíz, lesní hry, tvořivé dílny
z přírodnin, zábavně naučné aktivity o stromech a se stromy. Vstupné na akci 30 Kč.
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Festival Maker Faire Brno
Festival Maker Faire (https://makerfaire.com/ je setkání vynálezců, tvůrců a kutilů, které bude
pořádáno v Brně v termínu 19. – 20. 10. 2019 v pavilonu A1 na brněnském výstavišti. Školy se mohou
zapojit do tohoto programu přihlášením do projektu: http://brno.makerfaire.com/call-formakers/prihlaska/.
Více informací o tomto projektu naleznete na elektronickém letáčku v přílohách tohoto čísla školního
zpravodaje.

Akce MĚSTSKÉ POLICIE BRNO: Empík naděluje 2019
Městská policie Brno pořádá již 19. ročník celoměstské soutěže Empík naděluje, která je určená
všem žákům mateřských, základních a speciálních škol v Brně a okolí. Soutěž je zaměřena na výtvarné
a literární dovednosti žáků (malba, kresba, různé literární žánry).
Letošní téma soutěže „ Strážníci na vodní hladině aneb slavíme 20 let založení Jednotky poříční“
je zaměřeno na její činnost. Jaké pomůcky a prostředky využívají strážníci ke své práci?
Datum zahájení soutěže:
14. 10. 2019
Datum ukončení soutěže:
6. 12. 2019
Vyhlášení soutěže:
23. 12. 2019
Kategorie:
Kategorie A – mateřské školy
Kategorie B – žáci 1. a 2. tříd ZŠ
Kategorie C – žáci 3. až 5. tříd ZŠ
Kategorie D – žáci speciálních škol
Cena ředitele MP BRNO
Cena primátorky STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
Další podrobné informace soutěže najdete na stránkách Městské policie Brno: www.mpb.cz
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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 Brna II (MAP II)
Aktuální informace:
Ve čtvrtek 10. října 2019 se v Sále zastupitelů Nové radnice uskuteční setkání zapojených základních
a mateřských škol jiných zřizovatelů a základních uměleckých škol k realizaci projektu. Školy budou
na setkání informovány o aktivitách projektu a o možnostech zapojení škol do nabídky volitelných
aktivit.

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.
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
16:00 – 17:15 hod.
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.
V měsíci říjnu 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 a místo konání jsou pro přihlášené mateřské
školy k dispozici na webovém rozhraní projektu: http://materskeskoly.brno.cz.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVANÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
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
Výstava Architekt Friedrich Weinwurm:

29. 8. – 3. 11. 2019

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/

D ŘE V Ě NÁ S T AV E B NI C E M O Y T O Y – P RO M Š A 1. S T . Z Š
Dřevěné stavebnice MOY TOY rozvíjí postřeh, zručnost a jemnou motoriku. Jsou vhodné pro děti
mateřských škol, družiny i výuku pracovních činností na základních školách. Stavebnici tvoří díly
z tvrdého dřeva, které jsou spojovány kolíky, děti tak objevují vlastnosti dřeva jako výrobního
materiálu. Více informací najdete na webu: www.moytoy.cz
Kontakt: Ing. Tatiana Andrtová, tatiana.andrtova@gmail.com
Podrobné informace (letáček) naleznete v příloze školního zpravodaje.
Práci se stavebnicí si můžete přijít vyzkoušet:
Termín: 4. 11. 2019 od 12.00 do 15.00 hod.
Místo: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost Podkova
Lektorka: Tatiana Andrtová
Registrace: Registrace probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz v sekci host.
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P ŘÍ P RAVA Ž Á KŮ N A V Ý Z V U P R ACO V NÍ HO T R HU 2 1. S TO L E T Í
Připravme žáky na výzvy pracovního trhu 21. století: Organizace podnikavá škola nabízí zapojení
do projektu pro základní školy ze všech krajů České republiky. Více informací najdete na webu:
www.podnikavaskola.cz.

SOUTĚŽE
M AT E S O 2 0 19
Vážení kolegové,
z elektronické přílohy tohoto zpravodaje si můžete stáhnout zadání školního kola 13. ročníku
**MATE**matické *SO*utěže – *MATESO* pro žáky 5. tříd, která se koná pod záštitou
1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka.
Školní kolo proběhne na vašich školách v termínu od 21. do 25. 10. 2019, městské kolo se uskuteční
v úterý 12. 11. 2019 na TZŠ Kuldova 38 od 13:00 hodin. V příloze jsou tyto soubory: zadání úloh
školního kola (MATESO_2019_20.pdf), pokyny a řešení (pokyny.pdf), karta odpovědí pro snadnější
opravování (karta.pdf). Přihlašování do soutěže proběhne prostřednictvím elektronického formuláře.
Informace k přihlašování naleznete v pokynech k soutěži (soubor pokyny.pdf). Přečtěte si prosím tyto
„pokyny“ pozorně, naleznete zde také informace k organizaci soutěže a správné výsledky.
Těšíme se na účast vašich žáků v městském kole, kde pro ně máme opět připraveny pěkné ceny.
Kontakt: Mgr. Michaela Jedličková, ředitelka školy, Tyršova základní škola Brno, Kuldova 38,
545 425 063, mjedlickova@zskuldova.cz

V Ý T VA R NÁ S O UT Ě Ž Š KO L A HRO U
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 16. 9. 2019 výtvarnou
soutěž na téma „Škola hrou“. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích – pro žáky 2. stupně ZŠ
a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné
školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.
Více informací: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/skola-hrou.htm?a=1

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 DI G I TAL I Z A CE , P O LY T E C HNI KA A I NO VAC E V E
V Z DĚ L ÁV Á NÍ
Konference, kterou pořádá Národní ústav pro vzdělávání, se koná 16. října 2019 v Praze v rámci
Evropského týdne odborných dovedností. Další informace a možnost přihlášení naleznete zde.
Odkaz: http://www.ceskaskola.cz/2019/09/konference-digitalizace-polytechnika.html
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I NS I G NI E A A RC HI V ÁL I E B RNĚ NS KÝ CH U NI V E RZ I T
Akademické „korunovační“ klenoty po téměř dvaceti letech znovu k vidění“, výstava pod garancí
brněnské primátorky JUDr. Markéty Vaňkové, jihomoravského hejtmana JUDr. Bohumila Šimka
a rektorů brněnských univerzit
16. – 24. 11. 2019
Moravské zemské muzeum MZM – Dietrichsteinský palác – Brno, Zelný trh
Mimořádná pouze týdenní výstava rektorských a děkanských insignií a univerzitních archiválií
i s originály exponátů. Návštěvníci v MZM uvidí majestátné taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů
i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně:
 Vysoké učení technické v Brně (rok založení 1899)
 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (1918)
 Masarykova univerzita (1919)
 Mendelova univerzita v Brně (1919)
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně (1947)
 Univerzita obrany (1951)
Výstava bude doplněna insigniemi brněnských primátorů, symboly a historickými dokumenty města
Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí.
Vstupní část expozice bude věnována 30. výročí od sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od
uzavření vysokých škol a potlačení studentských demonstrací v době protektorátu (1939).
Hlavními partnery a garanty jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity.
Výstavu realizují společnost SNIP & CO – hlavní producent a iniciátor dosavadních výstav
a Moravské zemské muzeum – odborný garant a koproducent, za významné spolupráce všech šesti
univerzit a dalších partnerů. Vstup na výstavu zdarma.
Návštěvy školních skupin (ZŠ a SŠ) ve všední dny od 9.00 do 14.00 ve zvláštním režimu podle
předchozí registrace (bude upřesněno) www.brnouniverzitni.cz

K O NF E RE NC E PATO L O G I E J AKO S O UČ ÁS T P O M Á HAJ Í CÍ C H
P RO F E S Í
Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Brno, Veslařská 243 pořádá konferenci Patologie jako
součást pomáhajících profesí, která se uskuteční 21. 11. 2019 v prostorách BVV Brno, pavilon E, od
7.30 do 15.00 hod. Účastnický poplatek za konferenci je 1.000 Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení
včetně oběda). Časový harmonogram, údaje o přihlášení a k platbě naleznete v pozvánce
v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Pivoda, e-mail: petr.pivoda@dum-brno.cz, tel. 725 549 807.

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. Více informací bylo zveřejněno v zářijovém čísle školního
zpravodaje.

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
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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 příloze školního zpravodaje,
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: jaromira.matouskova@zslogo.cz

TO TAL I TA M ULT I M E DI ÁL NÍ P R Ů V O D CE 1 9 48 – 19 8 9
Při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce vznikl vzdělávací multimediální projekt TOTALITA
Multimediální průvodce 1948-89. V týdnu od 14. do 19. 10. 2019 vyroste na náměstí Svobody v Brně
velký projekční dóm, který budou doplňovat velkoplošné informační panely.
Instalace bude přístupná veřejnosti každý den od 8.30 do 19. hod., ve všedních dnech budou dopolední
časy vyhrazeny základním a středním školám, které si budou moci rezervovat vstup prostřednictví
online rezervačního stému na www.totalitnistat.cz.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.

H Y G I E NI C KÉ M I NI M UM
Semináře k získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění §19/odst. 2., například
Alergeny v praxi. Semináře povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy.
Součástí je test a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termín:
11. 11. 2019 (pondělí) 15.00 – 20.00 hod.
Cena:
650 Kč (1 účastník) splatná na fakturu. Fakturační údaje uveďte,
prosím, při přihlášení. 14 dní před zahájením vám odešleme fakturu na základě dodaných fakturačních
údajů. Maximální počet je 15 účastníků.
Místo konání:
NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 1/2, 612 00 Brno
Přihlášky prosím nově přes naše webové rozhraní:
https://www.ncm.cz/seminar.php?id=hygienicke-minimum

P ŘÍ P RAVA T E P L Ý C H P O K RM Ů
Termín konání:

4. – 5. 10. 2019
8.00 – 16.00 (SO-NE) teorie
12. – 13. 10. 2019
8.00 – 16.00 (SO-NE) teorie a odborný výcvik
19. – 20. 10. 2019
8.00 – 16.00 (SO-NE) odborný výcvik
3. 11. 2019
závěrečná zkouška
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb., je možné na základě tří profesních kvalifikací a úspěšnému
složení kvalifikačních zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci a po
zkoušce na stanovené škole i výuční list.
Místo konání kurzu:
vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Kurzovné:
9.500 Kč, závazné přihlášky do 26. 9. 2019 (počet účastníků omezen)
Kontakt: 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

16

S E M I N Á Ř F O RM AT I V NÍ I NT E RV E N CE
Nabídku vzdělávací společnosti Heuréka v oblasti formativního hodnocení a dalších
programů DVPP najdete na odkazu: http://www.heureka-cz.eu/ a v letáčku v příloze školního
zpravodaje.

S E M I N Á Ř S M Y S L U P L N É P O M ŮC K Y I
Akreditace MŠMT - č.j.: MSMT- 13579/2018-1-524
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ II)
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ II)
Seminář je zaměřen na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ souvisejících
s individualizací ve vzdělávání, a to jak u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tak u dětí
intaktních. Termín konání: 23. 11. 2019
9:00 – 17:00 h
Cena: 990 Kč
Časová dotace kurzu je 8 hodin.
Místo:
Mateřská škola Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
Lektoři:
Mgr. Tereza Procházková a Mgr. Lucie Krejčířová
Bližší informace a přihlášení na www.milosrdni.cz nebo na e-mailu vzdelavani@milosrdni.cz

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Komunikace s dítětem s ADHD v praxi:
9. 11. 2019, 9.00 – 16.30 hod.
Více informací a přihlášky: https://www.neklidne-deti.cz/komunikace-s-ditetem-s-adhd-v-praxi/
Akreditovaný kurz MŠMT Žák s ADHD v kolektivu třídy
11. 10. 2019, 9.00 – 16.00 hod.
Více informací a přihlášky: tps://www.neklidne-deti.cz/zak-s-adhd-v-kolektivu-tridy/
Mluvme spolu v pohodě
19. 10. 2019, 9.30 – 15.00 hod.
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/poradame/seminare-efektivni-vychova/
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:
16. 10., 20. 11., 11. 12. 2019, vždy od 16.00 do 18.30 hod.
https://www.neklidne-deti.cz/otevrena-rodicovska-skupina/
Úrazy a první pomoc dětem
Kurz vhodný pro pedagogické pracovníky a všechny, kdo mají v péči děti. Zahrnuje názorné ukázky
první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik resuscitace. Délka kurzu je 6 vyučovacích
hodin. Cena 650 Kč / osoba. Termín 5. 11. 2019 15.00 – 20.30 hod. Více informací na www.crsp.cz
Kontakt: Centrum pro rodinu a sociální péči, Mgr. Tatiana Jopková, Biskupská 280/7, 602 00 Brno

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
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Relax:
Vzdělávací kurz je realizován třemi semináři vždy v pátek 14 – 20 h
1. část 4. 10. 2019
2. část 18. 10. 2019
3. část 8. 11. 2019
Cena: 1.950 Kč
Kurzy neakreditované MŠMT:
16. 11. 2019 – Jednoduché vitráže – vánoční motivy
29.11.- 1. 12. 2019 – Již tradiční pletení adventních věnců z čerstvých větviček jedle
Místo konání:
vždy Kudelova 8, Brno
Lektoři těchto kurzů:
Ivana Smutná, Ota Kolář
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz

Ž I DO V S KÉ M UZ E U M V BR N Ě
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
Tel. 544 509 651, 544 509 652 (fax), e-mail: brno@jewishmuseum.cz,
https://www.idatabaze.cz/firma/145283-zidovske-muzeum-v-praze-zidovske-muzeum-brno/
ČT 3. 10. 2019 od 17.00 hod., Moravské náměstí: Architektonická procházka: Stavby Otto Eislera
v centru Brna, vstupné 30 Kč
NE 6. 10. 2019 od 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice, Nedělní dílna pro rodiče s dětmi.
Medvídek Dubi mezi Brnem a Jeruzalémem, vstupné 30 Kč
PO 7. 10. 2019 od 17.00 hod., sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Představení knihy Encyklopedie židovských
památek Moravy a Slezska, vstupné 30 Kč
ST 23. 10. 2019 od 17.00 hod., sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: přednáška Brněnské gestapo, vst. 30 Kč
ČT 24. 10. 2019 od 17.00 hod., sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: přednáška historičky L. A. Novotné Z dějin
anti-judaismu a antisemitismu II, vstupné 30 Kč
ČT 31. 10. 2019 od 17.00 hod., sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Hudebně literární večer ke 100. výročí
narození Gideona Kleina, vstupné 30 Kč

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z M Ě N A A DR E S
Mateřská škola Radost, Michalova 2, Brno
má novou e-mailovou adresu:
Současná e-mailová adresa bude do konce října zrušena.
Základní škola a mateřská škola Brno, Pastviny 70
má změnu e-mailové adresy:

msradost@msradost.eu

olbertova@zspastviny.cz.

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
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N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Nádvorní 3 hledá učitelku na úvazek 0,45. Nástup možný ihned. Životopisy
posílejte na e-mail Skolkanadvorní@seznam.cz
Školní jídelna Laštůvkova 77, Brno-Bystrc, přijme pomocnou kuchařku na 7 hodin,
(ranní směny + benefity). Informace na tel: 604 733 594
ZŠ Janouškova Brno hledá vyučenou kuchařku do školní jídelny. Nástup možný od 1. 10. 2019.
Kontakt:
tel. 737 537 392, e-mail: jidelna@zsjanouskova.cz

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitel TV hledá místo na základní nebo střední škole – krátkodobý i dlouhodobý zástup.
Kontakt:
tel. 608 626 226
Asistentka pedagoga s dlouholetou praxí hledá místo na základní škole. Maximálně 20 hodin/týden.
Kontakt:
tel. 723 996 908
Čínská rodina žijící v Brně hledá pro svého šestiletého syna (odklad ZŠ z důvodu nedostatečné
znalosti českého jazyka) paní učitelku nebo adekvátní osobu na soukromé hodiny výuky českého
jazyka. Chlapec je bezproblémový, spíše introvert. Na finančním ohodnocení a frekvenci výuky je
třeba se domluvit s česky mluvící paní Emi Xu na tel. č. 606 337 621

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 minulého čísla školního
zpravodaje.

*

*
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