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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání
MŠMT zaktualizovalo Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání na své webové stránce.
Aktualizace textu je k 20. 9. 2019.
Aktualizované dotazy naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje nebo na
odkaze:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimuvzdelavani-aktualizace-k

Metodika Pracovní doba PP a rozsah PPČ
MŠMT zveřejnilo na svých stránkách Metodiku Pracovní doby pedagogických pracovníků a rozsah
přímé pedagogické činnosti.
Bližší informace naleznete zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodika-pracovni-doba-pp-arozsah-ppc?lang=1&ref=m&source=email
V ostatních dokumentech naleznete i další metodiky a návody týkající se pedagogického procesu:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/ostatni-dokumenty?lang=1&ref=m&source=email

Nový systém financování regionálního školství
V přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje naleznete dopis ministra
školství Roberta Plagy krajským hejtmanům, který se týká nového systému regionálního školství.
Tento systém bude platit od 1. ledna 2020.

Věstník MŠMT 06/2019
Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019 (8 s.).
Část oznamovací
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů
 Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost
škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo
registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2019
 Oznámení o zrušení informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské
školy
MSMT 06-2019
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-06-2019
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Tematická zpráva – rozvoj přírodovědné gramotnosti
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na míru podpory, rozvoj a dosaženou úroveň žáků v přírodovědné gramotnosti ve školním
roce 2018/2019. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti-n

Regionální konference ČŠI pro ředitele ZŠ a SŠ
Existuje stále větší množství dat poukazujících na skutečnost, že velmi záleží na tom, do jaké školy
a v jakém kraji žáci chodí. Rozdíly nejsou pouze ve výsledcích vzdělávání, které jsou již delší dobu
velkým tématem. Rozdíly panují v pedagogickém vedení, podpoře učitelů, konkrétním průběhu
výuky i v míře podpory jednotlivých gramotností a v úrovni, které v nich žáci dosahují. Některé
aspekty ředitel školy ovlivní jen těžko. O jiných oblastech však stojí za to diskutovat.
Často se hovoří také o přenositelnosti mezinárodních poznatků do domácí praxe. Součástí
konferencí tak bude rovněž představení zahraničních zkušeností konkrétních škol z jednotlivých
krajů, které dokázaly převzít zahraniční inspiraci a využít ji pro zvyšování kvality vzdělávání ve své
škole. Regionální konference se uskuteční v období říjen–prosinec 2019 v několika krajských městech
České republiky, zpravidla pro dva sousedící regiony:

Pozvánky
na
konference jsou ředitelům škol zasílány adresně vždy s několikatýdenním předstihem před termínem
konání. Přihlášení na konferenci je realizováno prostřednictvím systému InspIS HELPDESK. Pokud
řediteli školy místo nebo termín nevyhovuje, může si v nabídce zvolit účast v jiném krajské městě
a v jiném termínu.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Regionalni-konference-CSI-pro-reditele-zakladn
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
30. výročí sametové revoluce
V přílohách tohoto čísla školního zpravodaje naleznete dopis paní primátorky JUDr. Markéty
Vaňkové a dopis 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka k 30. výročí Sametové revoluce.
Součástí obou dopisů je i pozvánka pro školy na akce, které budou k tomuto výročí probíhat. Na
projekt TOTALITA, který proběhl v Brně na náměstí Svobody v týdnu od 14. 10. do 19. 10. 2019,
budou navazovat další akce v listopadu.

Brno oslaví 30 let svobody se studenty
Výstavy, debaty, koncerty, projekce i happening – blížící se výročí 30 let od Sametové revoluce
v Brně připomene celá řada kulturních a společenských akcí i pietních setkání. Vyvrcholení
vzpomínkových akcí pak v Brně bude mít hned dva termíny: 17. a 20. listopadu 2019.
Kulturní festival s názvem Brněnský sedmnáctý připravují studenti šesti brněnských vysokých škol
na neděli 17. listopadu na náměstí Svobody. Programem, který bude zahrnovat vystoupení řečníků
a pamětníků listopadových událostí, písničkářů i rektorů brněnských vysokých škol, si brněnští
studenti připomenou výročí Sametové revoluce z roku 1989 i uzavření českých vysokých škol nacisty
v roce 1939. Mimo hlavní podium se návštěvníci setkají se zástupci neziskových organizací, které se
podílí na budování aktivní občanské společnosti. Navštívit mohou také univerzitní zónu, kde se setkají
s představiteli brněnských vysokých škol, a chybět nebude ani food zóna. V přilehlých pasážích
a ulicích budou diváky bavit pouliční umělci a performeři. Na své si přijdou také rodiny s dětmi, pro
které studenti chystají speciální doprovodné akce.
V 17 hodin město slavnostně nasvítí hrad Špilberk v barvách trikolory, v rámci zapojení do
kampaně Díky, že můžem! se trikolorou nasvítí i budova Mahenova divadla, divadla Husa na
provázku či fontána před Janáčkovým divadlem. Spolu s nimi česká trikolora nasvítí dominanty
v dalších 30 městech Evropy, v zemích, kde před třiceti lety také padly totalitní režimy.
Na nedělní program navazují 18. a 19. listopadu besedy, přednášky a projekce o demokracii. Oslavy,
které připravuje iniciativa Společně Brno, studentské sdružení Brněnský sedmnáctý, organizace Paměť
národa Jihomoravský kraj a obecně prospěšné společnosti Post Bellum, pak vyvrcholí 20. listopadu
na Malinovského náměstí. Na den, kdy se před třiceti lety začali ve velkém organizovat brněnští
studenti a na fakultách vznikaly stávkové výbory, je připravený inscenovaný happening rekonstruující
dění v Brně v listopadu 1989. Vrcholem oslav bude rekonstrukce dobového Řetězu rukou.
26. listopadu 1989 jím tisíce lidí spojily náměstí Svobody s vězením v Bohunicích, kde byl tehdy více
než rok vězněn Petr Cibulka. Ve středu 20. listopadu 2019 bude symbolický řetěz utvořen znovu a má
v rámci happeningu propojit náměstí Svobody přes speciálně nasvícenou Kobližnou ulici s místem
dění závěrečného koncertu a velkoplošné projekce na Malinovského náměstí. Podstatnou součástí
oslav budou také výstavy, především výstava NEZAPOMEŇME BRNO, připomínající události roku
1989 očima brněnských pamětníků. Kompletní program naleznete na www.nezapomenme.cz.
„Listopadové události, které odstartovaly velké celospolečenské změny v naší zemi, by si podle mého
názoru měli připomínat nejen pamětníci a přímí aktéři dění z roku 1989, ale i mladší generace,“ uvedla
primátorka Markéta Vaňková. Přehled dalších akcí, které se k oslavám 30 let pořádají, naleznete na
webu oslav 30let.brno.cz.
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Právní informace – povinnost hledat náhradu
Má pedagogický pracovník (zaměstnanec) povinnost za sebe hledat náhradu v případě skončení
pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance?
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
Obecně řečeno, nemá. Pedagogický ani nepedagogický pracovník nemá povinnost, v případě, že dá
výpověď z pracovního poměru, za sebe hledat náhradu.
Výpověď ze strany zaměstnance je jednostranné adresné právní jednání, které se stává perfektním
doručením zaměstnavateli (k tomu viz § 337 zákoníku práce1) a není potřeba souhlasu zaměstnavatele.
Zaměstnavatel tedy nemůže nikterak podmínit skončení pracovního poměru výpovědí ze strany
zaměstnance „najitím náhrady“.
Po doručení výpovědi zaměstnavateli totiž začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi běžet výpovědní doba, ve které pracovní poměr zaměstnance trvá v podstatě
v nezměněné podobě, a tato doba končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce
(většinou výpovědní doba bývá dvouměsíční). Uplynutím výpovědní doby pracovní poměr skončí.
Je třeba připomenout, že výběr zaměstnanců je plně v kompetenci a na odpovědnosti zaměstnavatele
(srov. § 2 a § 30 zákoníku práce), v případě škol a školských zařízení pak konkrétně (obecně vzato)
ředitele školy, který rovněž (mimo jiné) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání
a školských služeb2.
Je tedy věcí ředitele, aby za pracovníka, jemuž končí pracovní poměr, našel adekvátní náhradu (i po
stránce odborné) a nemůže tuto svoji odpovědnost přenášet na končícího zaměstnance.

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.

Blahopřání ZŠ Brno nám. Míru k výročí školy
OŠMT MMB blahopřeje Základní škole Brno, nám. Míru 3 k 90. výročí založení školy. Oslavy tohoto
výročí proběhly 10. října 2019 bohatým programem za účasti představitelů školy i města.

Blahopřání MŠ Fanderlíkova Brno k výročí školy
OŠMT MMB blahopřeje Mateřské škole Brno, Fanderlíkova 9a k 60. výročí založení školy. Oslavy
proběhly 10. října 2019, škola uspořádala pro své příznivce na Den otevřených dveří a výstavu.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 164 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1
2
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Třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v JMK
OŠMT MMB upozorňuje na seznamy tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných
MŠ a ZŠ zřizovaných obcemi v Jihomoravském kraji ve školním roce 2019/2020, které naleznete na
webu www.jmskoly.cz.
Seznam tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných mateřských školách
zřizovaných obcemi v Jihomoravském kraji ve školním roce 2019/2020
Seznam tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách
zřizovaných obcemi v Jihomoravském kraji ve školním roce 2019/2020

Seznam školských poradenských zařízení v JMK
OŠMT MMB upozorňuje na Seznam školských poradenských zařízení v Jihomoravském kraji
(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra zařazená do rejstříku škol
a školských zařízení – stav k 1. 10. 2019), který naleznete na www.jmskoly.cz.
Seznam poradenských zařízení 2019.docx

Mateřinka Brno 2020
Vážené paní ředitelky, paní učitelky, milé kolegyně,
dovolte mi, abych srdečně pozvala vás i děti k účasti na 20. ročníku nesoutěžní přehlídky Mateřinka
Brno 2020, na které mají mateřské školy jedinečnou možnost prezentovat široké veřejnosti svou
tvořivou práci.
Brněnské oblastní kolo festivalu proběhne v úterý 10. března 2020 v KC Semilasso, Palackého třída
126, Brno-Královo Pole.
Zájemce prosím o zaslání vyplněné přihlášky e-mailem do 12. 1. 2020 na adresu:
ms.videnska@seznam.cz.
Podrobné informace obdrží přihlášené školy e-mailem koncem ledna 2020.
Součástí Mateřinky Brno 2020 bude jako každoročně i výstava výtvarných prací dětí z mateřských
škol. Prosím případné zájemce, ať se také nahlásí na e-mail ms.videnska@seznam.cz.
Nikol Minářová

Veletrh vzdělávání středních škol
Ve dnech od 22. do 23. listopadu 2019 proběhne v Brně 25. veletrh středních škol a dalšího
vzdělávání, který je určen zejména pro žáky posledních ročníků základních škol, ale i pro mladší
žáky. Informace naleznou také všichni, kteří mají zájem o nástavbová studia nebo o možnosti dalšího
vzdělávání. V rámci festivalu je připraven i bohatý doprovodný program jak pro rodiny tak
pedagogickou veřejnost. Detailní informace naleznete na webových stránkách veletrhu.
Místo konání:
Výstaviště 405/1, Brno
Více informací:
http://www.jilova.cz/veletrh-strednich-skol/

Nabídka TIC Brno
Jak to ruplo – Procházky Brnem roku 1989
Chystaná publikace průvodce pro děti Jak to ruplo navazuje na úspěšného předchůdce Frčíme Brnem,
který představil dětem prvorepublikové Brno. Nová publikace provede tentokrát dětské čtenáře a jejich
rodiče Brnem druhé poloviny roku 1989. Podobně jako v případě knihy Frčíme Brnem je i kniha Jak
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to ruplo doplněna spoustou dobových fotografií, událostí, ilustrací a encyklopedických hesel
o nejvýznamnějších místech, osobnostech a událostech tehdejšího Brna a celého Československa.
Tato publikace bude již brzy na infocentrech a e-shopu TIC BRNO.
Kameník – cesta mistra Antona zvaného Pilgram
Anton Pilgram, brněnský rodák a jedna z nejvýznamnějších osobností středoevropské pozdní gotiky
ožívá v novém komiksu z produkce TIC Brno. Autor Michal Konečný a ilustrátor Pavel Matyska
v něm nastínili dobu, v níž geniální stavitel a sochař žil a zároveň seznamují čtenáře s jeho
pozoruhodnou životní cestou. Temný komiks s názvem Kameník navazuje na nedávno zřízenou
expozici ve věži Staré radnice a je určen jak otrlým dětem, tak dospělým. Chce připomenout jednoho
z nejvýznamnějších, jakkoli poněkud zapomenutých Brňanů a ukázat, že Pillgram není jen tvůrce
pokroucené fiály na portálu Staré radnice.

Insignie a archiválie brněnských univerzit
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
Více informací o této akci naleznete na letáčku v přílohách tohoto čísla ŠZ.
Informace pro školy: Návštěvy školních skupin (ZŠ a SŠ) budou probíhat ve všední dny 18. – 22. 11.
2019 ve vyhrazených časech vždy od 10.00 do 14.00 hod. ve zvláštním režimu po předchozí rezervaci
termínu a času. Vstupné zdarma, kontakt pro rezervaci: Moravské zemské muzeum, Mgr. Pavla
Hrčelová, PhDr., e-mail: phrselova@mzm.cz.

Zoo Brno a stanice zájmových činností
Pozvánka na akce útvaru SEV Hlídka – park Špilberk
8. 11. 2019:
Uspávání přírody (15.00 – 18.00 hod.)
Na děti čekají nejprve tvořivé dílny, kde si vyrobí kromě jiného podzimního skřítka a lucerničku. Od
17.00 hod. do 18.00 hod. se vypraví průvod s rozsvícenými lucerničkami do areálu parku Špilberk
uložit zvířátka k zimnímu spánku. Cena za dílnu 30 Kč.
30. 11. 2019: Výroba adventních dekorací (10.00 – 17.00 hod. dle časového harmonogramu)
Předvánoční dílna na výrobu adventního věnce a dalších drobných dekorací ke zkrášlení domova
v předvánočním období. Na akci je nutné se předem přihlásit na adrese is.sevhlidka.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:
V pondělí 18. listopadu 2019 se uskuteční zasedání Řídícího výboru projektu MAP II. Členové
Řídícího výboru budou seznámeni s informacemi k realizaci projektu, budou projednávat
Komunikační plán projektu, aj. Vzhledem k tomu, že dochází k obměně členů, proběhne také volba
vedení Řídícího výboru. Informace ze zasedání budou rozeslány zapojeným školám.

Projekt č.CZ. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244, Rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Aktuální informace:
V měsíci listopadu probíhá 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.

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126, Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Aktuální informace:
V měsíci listopadu bude projektový tým připravovat další dotazníkové šetření k potřebám škol
v oblasti inkluzivního vzdělávání. Toto šetření bude sloužit jako jeden z podkladů pro aktualizaci
Místního plánu inkluze, jehož zpracování je povinnou podmínkou realizace projektu Podpora
předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, který zajišťuje pokračování aktuálních
plošných projektů statutárního města Brna v oblasti vzdělávání.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVANÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
N A BÍ D KA P RO M Š A 1. S T UP E Ň Z Š
Dřevěná stavebnice MOY TOY
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: 4. 11. 2019 od 12 do 15 hodin
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.

N ABÍ DK A PRO ZÁ KL AD NÍ ŠKOLY
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.
Nabídku vzdělávací společnosti Heuréka v oblasti formativního hodnocení a dalších programů
DVPP najdete na odkazu: www.heureka-cz.eu a v letáčku v příloze školního zpravodaje.
Motivujte mládež k aktivnímu občanství
Studentské simulované zastupitelstvo – zážitkově-vzdělávací program, jehož cílem je probudit zájem
mladých lidí o komunální politiku a problémy v jejich okolí, navázat spolupráci mezi mladými lidmi
ve městě a místními politiky a zprostředkovat žákům zkušenost s tím, jak se tvoří politika a jak se
mohou zapojovat do dění a rozhodování ve městě.
Dvoudenní program realizovaný lektory organizace Agora CE, určený skupině 15-30 žáků vyšších
ročníků ZŠ (8. a 9. ročník). V prvním dni žáci absolvují interaktivní vzdělávací workshop, kde se
dozví základy o lokální politice a aktivním občanství, navštíví či shlédnou jednání městského
zastupitelstva. V druhém dni se setkají s několika místními zastupiteli, identifikují témata, která je ve
městě zajímají a zpracují je do projektů, které následně představí na vlastním simulovaném zasedání
studentského zastupitelstva.
Bližší informace a poptávky: Pavla Bednáriková, pavla.bednarikova@agorace.cz, tel. 737 040 888.
Web programu: www.agorace.cz/nase-sluzby/simulace

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/
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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
Baron Trenck – Nová tvář legendy
3. 10. – 31. 12. 2019
Jeden z nejslavnějších špilberských vězňů, legendami opředený baron František Trenck, odpočívá už
270 let v Kapucínské hrobce v Brně. Svoji kryptu za tu dobu opustil jen jednou, když jeho mumii
vědci podrobili v rámci mezioborového projektu sérii antropologických průzkumů i CT scanování.
Výsledky tohoto nejnovějšího bádání, na němž Muzeum města Brna spolupracuje s odborníky
z Masarykovy univerzity, přiblíží od října 2019 výstava na hradě Špilberku.
Edukační program k výstavě
Žáci se seznámí s životními příběhy barona Trencka a novými vědeckými technologiemi, které byly
použity při výzkumu Trenckovy mumie. Formou aktivizujících prvků použitých v edukačním
programu, vyhodnotí nově získané informace a posoudí složitost doby, která ovlivnila život a jednání
této rozporuplné osobnosti. Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia
Délka programu 90 minut. Cena programu: 50 Kč / žák
Objednávky a informace: PhDr. Eva Picmausová; Michal Hančák; tel.: 542 123 618
e-mail: hancak@spilberk.cz; picmausova@spilberk.cz
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
S O UT Ě Ž P O Ž ÁR NÍ O CH RA NA O ČI M A DĚ T Í P RO RO K 2 0 2 0
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresní sdružení hasičů Brno-město vyhlašují 46. ročník
soutěže Požární ochrana očima dětí. Propozice naleznete v elektronických souborech tohoto čísla
školního zpravodaje.
Připomínáme, že od 1. 12. 2019 do konce února 2020 proběhnou soutěže a vyhodnocení ve
školských a mimoškolských zařízení (základní kola) a do 13. 3. 2020 doručí zástupci zúčastněných
škol vítězné práce školních kol na OSH Brno-město, Zubatého 1, 614 00 Brno.
Kontakt:
e-mail: oshbm@seznam.cz, tel. 737 400 874
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K R AJ E P RO B E Z P E ČN Ý I NT E R NE T
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet byla vyhlášena soutěž, do které se mohou zapojit i žáci
a studenti z Jihomoravského kraje. Soutěž trvá až do 15. listopadu 2019. Cílem soutěže je
upozorňovat děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých
mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Žáci a studenti si mohou na
webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále
aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním
kvízem o věcné ceny. Žáci a studenti se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je
určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny.
Každý měsíc také probíhá losování o hodnotné ceny z úspěšných řešitelů soutěžního kvízu.
KPBI_dopis_skoly_zari2019.docx
plakat_2019_kr (1).pdf
plakat_2019_kr_orez (1).pdf

S O UT Ě Ž Z P O M AL , P RO S Í M
Tým silniční bezpečnosti vyhlašuje dětskou literární a výtvarnou soutěž „Zpomal, prosím“. Soutěž
probíhá od 14. 10. 2019 do 24. 11. 2019. Téma výtvarné soutěže je „Nepřiměřená rychlost v silničním
provozu“. Téma literární soutěže je „Bezpečnostní pás v automobilu“. Bližší pokyny k soutěži
naleznete v příloze. MDV_ZPOMALPROSÍM - zadání.doc

S O UT Ě Ž BE Z P E ČN Ě V KY B E R P RO S TO R U
Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 9. ročník soutěže
„Bezpečně v kyberprostoru“. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věku: 4. – 5. třída – reklamní
plakát, 6. – 7. třída – video, reklamní plakát, komiks, 8. – 9. třída – video, reklamní plakát, komiks,
střední školy – video, reklamní plakát, reklamní plakát vytvořený počítačově. SAMOSTATNÁ
KATEGORIE – pro všechny věkové skupiny! Vytvoř návrh na plyšového maskota projektu Bezpečně
v kyberprostoru. Nejlepší návrh bude vybrán a použit na výrobu plyšového maskota projektu pro příští
rok k desátému výročí soutěže a projektu samotného. Více informací naleznete v podmínkách soutěže
a v přílohách.
Podmínky soutěže Bezpečně v kyberprostoru .pdf
Příloha č. 1 Souhlas na soutěž bezpečně v kyberprostoru.rtf
Příloha č 2 - video.docx

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
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POZVÁNKY
P O Z V Á NKA NA O D H AL E N Í D E S T I ČK Y D. M UZ I K Á ŘO V É
Michal Doležel, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZJMK, zve všechny
zájemce ze škol a školských zařízení na slavnostní odhalení pamětní destičky v rámci projektu
poslední adresa, věnované Danuši Muzikářové. Odhalení destičky se uskuteční v pátek 15. listopadu
2019 v 11.00 na adrese Kounicova 69, Brno.
Danuše Muzikářová byla zastřelena neznámým příslušníkem SNB během občanských demonstrací
21. srpna 1969 v Brně,

K O NF E RE NC E D Ě T I – CI Z I N CI V ČE S KÉ M Š A JE JI CH P O D P O R A
Český výbor světové organizace předškolní výchovy OMEP zve všechny zájemce na konferenci Děti
– cizinci v české mateřské škole a jejich podpora. Tato konference se koná 12. listopadu 2019 od
10.00 hod. v PdF MU Brno, Poříčí 7, v konferenční místnosti RUV. Cena pro členy OMEP 400 Kč,
pro nečleny 600 Kč, platba na místě 800 Kč.
Přihláška a způsob platby: www.omep.cz/konference.
Letáček naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

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 minulého čísla školního zpravodaje.
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Pivoda, e-mail: petr.pivoda@dum-brno.cz, tel. 725 549 807.

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
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S E M I N Á Ř P S Y C HO L O G I C K É AS P E K T Y BE Z P E Č NO S T I V E
Š KO L Á CH
Krajský úřad JMK oddělení prevence a volnočasových aktivit zve na jednodenní seminář
Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách a školských zařízeních, který se bude konat
25. 11. 2019 od 9.00 do 15.00 hod. v budově KÚ JMK, Cejl 73, Brno.
Registrace na seminář je možná nejpozději do 18. 11. 2019 – viz odkaz:
Pozvánka na seminář Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách .pdf

H Y G I E NI C KÉ M I NI M UM
Seminář k získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění §19/odst. 2., například
Alergeny v praxi. Semináře povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy.
Součástí je test a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termín:
13. 1. 2020 (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
Kontakt:
Dita Ochmannová, tel. 606 503 081

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

7. – 8. 3. 2020
8.00 – 15.00 (SO-NE) teorie
14. – 15. 3. 2020
8.00 – 15.00 (SO-NE) teorie
22. 3. 2020
8.00 – 15.00 (NE) odborný výcvik
29. 3. 2020
8.00 – 15.00 (NE) odborný výcvik
5. 4. 2020
8.00 – 15.00 (NE) odborný výcvik
19. 4. 2020
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:
9.800 Kč, závazné přihlášky do 14. 2. 2020 (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

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
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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/
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:
20. 11. 2019 od 16.00 do 18.30 hod., téma Práce s časem a prostorem neklidného dítěte
https://www.neklidne-deti.cz/otevrena-rodicovska-skupina/
11. 12. 2019od 16.00 do 18.30 hod., téma Zajímavosti a praktické tipy pro výchovu dítěte ADHD
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

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,
na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pronavstevniky/
ÚT 5. 11. 2019 od 17.00, sál OKV ŽM, tř. Kpt. Jaroše 3: Ondřej Sekora, Ferda Mravenec a ti druzí,
beseda s odb. pracovníky MZM H. Kraftovou a T. Prokůpka. Vstupné 30 Kč.
NE 10. 11. 2019 od 10.30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Medvídek Dubi a pan Ray. Vstupné 30 Kč
ÚT 12. 11. 2019, od 16.30 sál OKV ŽM, tř. Kpt. Jaroše 3: Židé v protektorátu mezi 16. březnem
a 17. listopadem 1939. Přednáška etnoložky Blanky Soukupové z FHS KU. Vstupné 30 Kč.
ČT 14. 11. 2019 od 17.00, sál OKV ŽM, tř. Kpt. Jaroše 3: Židovské nositelky Nobelovy ceny.
Přednáška šéfredaktorky Kachol velavan Zuzany Prudilové. Vstupné 30 Kč.
ÚT 19. 11. 2019 od 17.00 hod., sál OKV ŽM, tř. Kpt. Jaroše 3: Vernisáž výstavy Taneční
kosmopolitka Alice Flachová-Pastorová. Vstup volný.
ÚT 26. 11. 2019, od 17.00, sál OKV ŽM, tř. Kpt. Jaroše 3: Vegetariánství a židovská etika. Přednáška
budoucí rabínky Kamily Kohoutové. Vstupné 30 Kč.
PÁ 29. 11. – NE 1. 12. 2019, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14: Machol Brno 2019 – Mezinárodní
seminář izraelských lidových tanců. Registrace a více informací na www.orotbrno.webnode.cz

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z M Ě N A N ÁZ V U O R G A NI Z A CE
Mateřská škola Bieblova Brno oznamuje, že od 1. 10. 2019 je z důvodu odsvěření budovy Bieblova 25
ve Školském rejstříku změněn název organizace na Mateřská škola Brno, Bieblova 16, příspěvková
organizace.
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N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace hledá učitelku s úvazkem 1, nástup
leden 2020. Kontakt: msholasecka@seznam.cz, tel. 720 972 957
Mateřská škola Brno, Oderská 261/2, přijme do trvalého pracovního poměru pomocnou kuchařku
na zkrácený úvazek (pracovní doba 9.00 – 15.30 hod). Nástup nejpozději 1. 12. 2019.
Kontakt: msjidelny@seznam.cz, tel. 547 353 077, 607 077 570.
Školní jídelna Milénova 14 Brno Lesná
přijme pomocnou sílu do kuchyně za výhodných platových podmínek na celý úvazek s nástupem
ihned. Informace na tel. 775 701 601

P O DĚ KO V Á NÍ RO D I ČO V S K É V E ŘE JN O S T I
Paní Manhalterová společně s rodiči Urbanovými, Bauerovými, Jelínkovými a Křivánkovými děkují
paní Mgr. Dagmar Šenbergerové, ředitelce ZŠ Otevřená Brno za vstřícnost a výborný přístup
dětem.

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 Výlety
a pobyty pro MŠ, ZŠ i SŠ.
Pořádáme jednodenní i vícedenní výlety, školy/ školky v přírodě, lyžařské pobyty, exkurze, adaptační
kurzy a podpůrné činnosti pro tyto aktivity.
Lyžařské pobyty v oblastech Petříkov, Ostružná, Karlov pod Pradědem.
Školy v přírodě v oblastech Nedvědice, Vlachovice, Boskovice…
Z výletů vybíráme: Olomouc dvoudenní v termínech 14.–15. 5., 20.–21. 5., 10.–11. 6., 18.–19. 6.
2020, Vídeň – historická i zábavná, Praha na jeden i více dnů, Dukovany – exkurze do elektrárny,
Náchod, Telč a okolí, Valašsko a mnoho dalších. Výlet i pobyt sestavíme podle požadavků na míru
s ohledem na požadovaný termín. Podrobnou nabídku naleznete na www.sssbrno/vylety
Kontakt: +420 543 426 023, vylety@sssbrno.cz
Ladění a servis pian: Objednání ladění pian: +420 702 029 495, e-mail: ladenipian@sssbrno.cz
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*
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