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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Metodický pokyn k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodický pokyn k novele vyhlášky č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů. Metodický pokyn k novele vyhlášky č. 27-2016 Sb.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-novele-vyhlasky-c-272016-sb-o-vzdelavani

Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+
Dokument Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+ byl zveřejněn 4. 11. 2019 a následně představen na
konferenci v Praze dne 7. 11. 2019. Od pondělí 11. 11. 2019 do 31. 12. 2019 je možné prostřednictvím
on-line formuláře posílat podněty, komentáře a připomínky k dokumentu.
Další informace naleznete zde.
Více informací naleznete na letáčku v elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.

Informační materiál k reformě financování
V souvislosti s blížící se reformou financování regionálního školství vydalo MŠMT informační
materiál k této problematice včetně nejčastějších mýtů, které kolem reformy vznikly. Reforma
financování-informační materiál
Další prezentace, metodiky a podrobnější materiály k reformě jsou dostupné ZDE.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/informacni-material-k-reforme-financovani

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2020 rozvojový program Podpora
vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20
školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.
Kraj podává ministerstvu žádost o podporu ve prospěch škol zřízených územním samosprávným
celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, do jehož územní působnosti
náleží. Podklady od škol (obecní, krajské, soukromé) pro žádost shromáždí kraj do 6. 12. 2019.
Církevní škola podává žádost přímo ministerstvu.
Žádost podávaná přímo ministerstvu (kraje, církevní školy) musí být podána nejpozději do
31. 12. 2019.
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programupodpora-vzdelavani-cizincu-2020
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Výzva – podpora vzdělávání národnostních menšin
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
datace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020 v souladu s nařízením
vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na
aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve
znění pozdějších předpisů. Žádat mohou podávat právnické osoby v souladu s usnesením vlády ze dne
9. září 2019 č. 639, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím pro rok 2020, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků
národnostních menšin. Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 9. prosince 2019.
Veškeré informace jsou uvedeny v souboru ke stažení: Výzva menšiny 2020 web.pdf
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-oposkytnuti-dotace-2020

Výzva – podpora aktivit integrace cizinců
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
dotace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na podporu vzdělávání v regionálním školství
a podporu aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020.
Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se Zásadami vlády pro poskytování
dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány
státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne
19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a ve znění úprav schválených
usnesením vlády ze dne 9. září 2019 č. 639 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním
neziskovým organizacím pro rok 2020. Termín pro přijímání žádostí je do 9. 12. 2019.
Kompletní text výzvy je zde: Výzva vyhlášení_RgŠ_cizinci_ 2020_web.docx
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-oposkytnuti-dotace-na-podporu-2-1

Výzva – podpora školního stravování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2020 výzvu k podpoře
školního stravování žáků základních škol. Cílem výzvy je podpora školního stravování žáků a žákyň
základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, a umožnit zlepšení
podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků. Oprávněným žadatelem o dotaci
v rámci této výzvy mohou být pouze právnické osoby - NNO založené nebo ustavené v právní formě:
a) spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
b) nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku,
c) ústavu podle občanského zákoníku,
d) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů. Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 20. prosince 2019.
Podrobné informace jsou uvedeny zde:
Text výzvy: DP Stravovani 2020 vyhlaseni web.pdf
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-stravovani2020?lang=1&ref=m&source=email
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Excelence základních škol 2020
MŠMT schválilo Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol –
hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020.
Program navazuje na předchozí ročník tzv. Excelence ZŠ 2019 a je zaměřen na podporu pedagogů
pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky základních škol (a jim
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích
uvedených ve Věstníku MŠMT.
Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků a škol o účast v soutěžích
a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků.
Bližší informace: Výzva Excelence ZŠ 2020.pdf
Odkaz. http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-na-poskytnuti-dotace-z-rp-excelence-zakladnich-skol-1

Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020
pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Cílem pokusného ověřování je
především ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami
pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem
zkvalitnění výuky. Text vyhlášení pokusného ověřování je k dispozici zde:
Vyhlášení pokusného ověřování_leden-srpen_2020.docx
Vyhlášení pokusného ověřování_leden-srpen_2020.pdf
Přehled podporovaných škol je zde: Seznam podporovaných škol pro rok 2020.xlsx
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovanivzdelavaci-programy-pametovych-4?lang=1&ref=m&source=email

Projekt SYPO
Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) pokračuje v aktivní podpoře
všech učitelů a ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a ZUŠ. Všem školám poskytuje zdarma ICT podporu, která
je podle vyjádření škol potřebná v 78,5 % z nich. Na ICT metodiky SYPO se s prosbou o pomoc zatím
obrátilo více než sto škol, některé z nich opakovaně. Projekt SYPO je realizován Národním institutem
pro další vzdělávání (NIDV) a je spolufinancován EU. Více informací najdete zde.
Odkaz: http://www.msmt.cz/projekt-sypo-prinasi-vsem-skolam-ict-podporu

Národní a krajské metodické kabinety
Ministerstvo školství chce rozšířit možnosti vzdělávání učitelů o síť pedagogických spolků, kde by se
mohli potkávat vyučující stejných předmětů. Takzvané národní či krajské metodické kabinety začaly
nedávno fungovat pro učitele matematiky, informatiky a češtiny. Dosud se do nich zapojilo zhruba
300 pedagogů. Zdroj: http://www.skolaprofi.cz
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Studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku
dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha
Schillera v Pirně.
Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá
Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín do 28. února 2020.
Podmínky studia:
• studium na gymnáziu s přírodovědným zaměřením;
• internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;
• pobyt v internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;
• učebnice jsou k dispozici bezplatně;
• kapesné ve výši 25 EUR měsíčně.
Koncepce vzdělávání:
• studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového
vzdělávacího programu;
• český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;
• část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli;
• učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř.
francouzštiny, španělštiny, ruštiny, latiny;
• maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v ČR i v SRN;
• studium je šestileté počínaje 7. ročníkem.
Přijímací řízení:
• ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií;
• zájemci/zájemkyně musí doručit své přihlášky na adresu Gymnázia Děčín, Komenského nám.
4, 405 02 Děčín do 28. února 2020;
• přijímací zkoušky se konají na gymnáziu v Děčíně ve dnech 11. – 12. března 2020.
Podrobné informace jsou k dispozici na: www.gymnaziumdc.cz a www.schillergymnasiumpirna.de.
Odkaz. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyber-zaku-zakyn-do-1-rocniku-dvojnarodnostniho

Věstník MŠMT 07/2019
Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 7/2019 (124 s.).
Část oznamovací
• Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam
standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve
správních úřadech.
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly.
• Dne 30. 7. 2019 byly schváleny následující profesní kvalifikace s datem platnosti od 21. 8. 2019.
• Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve
školním roce 2019/2020.
MSMT 07-2019
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-07-2019
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Plat a platový výměr
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
Na veřejných školách v rámci regionálního školství jsou zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí)
odměňováni platem [srov. § 109 odst. 3 písm. d) zákoníku práce1], což je peněžité plnění poskytované
za práci zaměstnanci zaměstnavatelem podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle
obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.
Obecně vzato plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel podle zákoníku práce a příslušného nařízení
vlády 2 v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Plat není, obecně
řečeno, možné určit jiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní
předpisy vydané k jeho provedení. Zaměstnanci pak přísluší platový tarif stanovený pro platovou
třídu3 a platový stupeň4, do kterého je zařazen.
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce písemný platový výměr, ve
kterém je zaměstnavatel povinen uvést údaje
• o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen a
• o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu.
Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo
vnitřní předpis.
Je třeba upozornit i na to, že v případě změny skutečností uvedených v platovém výměru je
zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to
nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.
Platový výměr musí být zaměstnanci doručen do vlastních rukou.5

Upozornění na dřívější uzávěrku lednového ŠZ
Upozorňujeme všechny přispěvovatele, že uzávěrka lednového čísla školního zpravodaje
bude vzhledem k vánočním prázdninám již 10. prosince 2019. Příspěvky dodané později
nebudou moci být do tohoto čísla zařazeny. Děkujeme za pochopení.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
3
Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho
mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.
4
Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby
výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby (tzv. „započitatelné praxe“).
5
K postupu srov. § 334 a násl. zákoníku práce.
1
2
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Blahopřání ZŠ a MŠ E. Přemyslovny k výročí školy
OŠMT MMB blahopřeje ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 k 85. výročí založení školy. Oslavy
se uskutečnily dne 29. 11. 2019 v tělocvičně školy.

Blahopřání ZŠ a MŠ Staňkova k výročí školy
OŠMT MMB blahopřeje ZŠ a MŠ, Staňkova 14 ke 100. výročí otevření základní školy. Oslavy
k tomuto výročí proběhnou 11. 12. 2019 v 17.00 hod. v prostorách kulturního centra Semilasso. K této
slavnostní příležitosti vydává škola nový almanach.

Brněnské Vánoce 2019
OŠMT MMB upozorňuje, že jako každý rok i letos se uskuteční „Brněnské Vánoce 2019“ na náměstí
Svobody, které připravilo město Brno spolu s Turistickým informačním centrem. Program bude
probíhat ve dnech od 29. 11. 2019 do 5. 1. 2020.
Více informací: https://www.gotobrno.cz/festival/brnenske-vanoce/program/
Městská část Brno-střed pořádá i letos adventní trhy v prostoru Zelného trhu s názvem „Advent na
Zelňáku“, trhy se uskuteční ve dnech 22. 11. – 23. 12. 2019.
Více informací. https://adventnazelnaku.cz/

Ochrana veřejného zdraví – vyjádření KHS JmK Brno
V České republice platí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti
ochrany a podpory veřejného zdraví.
Ochranou veřejného zdraví je souhrn činností a opatření mimo jiné k zabránění šíření infekčních
a hromadně se vyskytujících onemocnění. Infekčním onemocněním se rozumí příznakové
i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku
přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu z nakažené fyzické osoby, zvířete nebo neživého substrátu
na vnímavou fyzickou osobu.
V daném zákoně je stanoven § 7, který se vztahuje na hygienické požadavky na prostory a provoz škol
a školských zařízení, které jsou povinny zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené
prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Pro zajištění
dodržování hygienických návyků, které jsou opatřením před šířením infekčních nemocí, jsou v § 4a
odst. 3 ve spojení s přílohou č. 1 bod 5 a bod 8 výše uvedené vyhlášky stanoveny požadavky na
vybavení hygienických zařízení pro předškolní zařízení. K dispozici musí mít školka jednu dětskou
mísu a umyvadlo pro 5 dětí a sprchu. Pro dosažení řádného umytí rukou a těla musí mít umyvadla
a sprcha zajištěný přívod tekoucí pitné studené a teplé vody, musí být vybaveny mýdlem v dávkovači
a každé dítě musí mít vlastní ručník umístěný tak, aby se ručníky vzájemně nedotýkaly (pro zamezení
přenosu infekčních agens). Pokud to prostory neumožňují, pak lze pro osušení rukou používat
jednorázové ručníky. Ve všech hygienických zařízeních musí být vždy k dispozici toaletní papír. Za
těchto podmínek a dodržováním hygienických pravidel lze zamezit šíření infekčního onemocnění
(např. žloutenka typu A, salmonelóza, kampylobakterióza apod.).
MUDr. Eva Lysá, KHS Brno, vedoucí oddělení
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Akční plán udržitelné energetiky a klimatu města Brna
Statutární město Brno schválilo Akční plán udržitelné energetiky a klimatu. Jedná se o soubor
opatření, která mají vést ke snižování emisí ve městě Brně a současně mají postupně město
připravovat na měnící se klimatické podmínky. Toto téma bychom rádi přiblížili i dětem hravou
formou pomocí obrázků. Celým projektem děti provede chytrá paní sova a její kamarád holub. Jedná
se o šest na sebe navazujících bannerů vhodných k umístění v prostorách školy nebo třídy, kde probíhá
výuka s tímto zaměřením (přírodopis, člověk a práce apod.). Tato „putovní“ výstavka by se po týdnu
stěhovala ze školy do školy. Akce je plánována na rok 2020.
Bližší informace obdržíte v lednovém školním zpravodaji. Ukázku banneru naleznete v elektronických
přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

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.
Formulář přihlášky naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.
Nikol Minářová

Nový web k výběru střední školy v JMK
Webové stránky Vyberskoly.cz poskytují veškeré informace související s tranzitem žáka ze základní
na střední školu. Web obsahuje věcně správné informace, které mohou dobře posloužit nejen žákům,
ale i jejich rodičům, výchovným poradcům a dalším pracovníkům škol.
Pro žáky a rodiče – web přináší přehledně strukturované informace praktického charakteru, které
jsou spojeny s otázkami přechodu ze základní školy na střední (vyplňování přihlášek, informace
o JPZ, problematika zápisového lístku apod.) Kromě toho i databázi všech středních škol JMK
korespondující s jeho tištěnou verzí.
Pro pracovníky škol – stejně tak jako žákům, mohou praktické informace posloužit zejména
výchovným a kariérovým poradcům i dalším učitelům, kteří potřebují znát problematiku přechodu
žáka ze ZŠ na SŠ.
V elektronické příloze tohoto čísla školního zpravodaje naleznete plakátek propagující tento web.
V případě vašeho zájmu o podrobnější informace se můžete obrátit na Mgr. Elišku Lízalovou,
eliska.lizalova@jcmm.cz.
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Hodina pro Brno – výukový program pro děti o fungování města
Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB je zodpovědný za přípravu strategie #brno2050
a v návaznosti na tento dokument realizuje celou řadu participačních aktivit zaměřených zejména na
dospělé obyvatele. Odbor se však chce zaměřit i na děti, proto vytvořil dvouhodinový program
s názvem Hodina pro Brno s využitím herních prvků a práce s mapou. Tento program zapadá do
rámcových vzdělávacích programů.
Více informací o tomto programu naleznete na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla
školního zpravodaje.
V případě zájmu o tento program kontaktujte paní Pavlíkovou na e-mail: pavlikova.katerina@brno.cz
nebo telefonicky na číslo 542 172 317.

Zoo Brno a stanice zájmových činností
Pozvánka na akci Vánoce na Hlídce – SEV Hlídka, park Špilberk
Akce se koná v pátek 13. 12. 2019 v čase 14.00 – 17.00 hodin. Pro návštěvníky jsou připraveny
vánoční dílny – výroba lucerničky, zdobení perníčků, zdobení vrkočů. K osvěžení bude v nabídce
vánoční nealkoholický punč. Zazpíváme si společně vánoční koledy a na závěr si vyrobené lucerničky
vyzkoušíme při večerním pochodu svaté Lucie. Přijďte spolu s námi zažít tu pravou vánoční
atmosféru. Vstup je 30 Kč. Kdo si chce ozdobit vrkoč, jeho cena je rovněž 30 Kč a je nutná rezervace
předem na mailu chudarkova@zoobrno.cz.
Přijďte spolu s námi a zvířátky rozsvítit vánoční strom v Zoo Brno. Akce se koná první adventní
neděli 1. 12. 2019 odpoledne v Zoo Brno. Připravený je bohatý doprovodný program. Více informací
najdete na stránkách Zoo Brno.
Pokud se na této akci nepotkáme, za celou Zoo Brno Vám všem přejeme krásné prožití vánočních
svátků, hodně klidu, pohody a radosti s Vašimi blízkými a v roce 2020 jen to nejlepší.
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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:
Dne 18. 11. 2019 se uskutečnilo 1. zasedání Řídícího výboru projektu MAP II. Členové Řídícího
výboru přijali jmenování z rukou 1. náměstka Mgr. Petra Hladíka. Byli seznámeni s informacemi
k realizaci projektu a projednali a schválili Statut a jednací řád Řídícího výboru, Organizační strukturu
a Komunikační plán projektu.
V rámci projektu MAP II nabízíme právní vzdělávání pro vedoucí pracovníky mateřských
a základních škol, lektorkou je PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
A. pro školy soukromé a školy církevní
Obecné momenty a specifika řízení soukromé a církevní školy
Cílem semináře je vyčlenit pravidla vztahující se na řízení soukromé a církevní školy (mateřské
a základní), a to zejména normy upravující přijímání uchazečů, vlastní vzdělávání, úplatu za
vzdělávání, pracovněprávní vztahy, poskytování informací a zpracování osobních údajů a ukázat jejich
použití pomocí příkladů a ukázek dokumentů. Termín: 15. 1. 2020, 8.00 – 11.30 hod.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace probíhá na webu http://map2.brno.cz v sekci host.
B. pro základní školy zřizované statutárním městem Brnem a městskými částmi i školy
jiných zřizovatelů
Správní řízení v praxi školy – pro základní školy zřizované statutárním městem Brnem a městskými
částmi a pro školy jiných zřizovatelů
Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky se základními momenty průběhu správního řízení
realizovaného na základní škole. Termín: 15. 1. 2020, 12.00 – 15.30 hod.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace probíhá na webu http://map2.brno.cz v sekci host.
C. pro školy zřizované statutárním městem Brnem a městskými částmi
Aktuální právní úprava činnosti základní školy
Cílem semináře je shrnout dopad aktuální právní úpravy různých oblastí (vzdělávání, financování,
pracovněprávní vztahy, vztahy upravené občanským zákoníkem, zpracování osobních údajů) na
činnost základní školy a usnadnit vedoucím pracovníkům její řízení.
Termín: 20. 1. 2020, 8.00 – 11.30 hod.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, Sál zastupitelů.
Registrace probíhá na webu http://map2.brno.cz v sekci host.
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Aktuální právní úprava činnosti mateřské školy
Cílem semináře je shrnout dopad aktuální právní úpravy různých oblastí (vzdělávání, financování,
pracovněprávní vztahy, vztahy upravené občanským zákoníkem, zpracování osobních údajů) na
činnost mateřské školy a usnadnit vedoucím pracovníkům její řízení.
Termín: 20. 1. 2020, 12.30 – 16.00 hod.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, Sál zastupitelů.
Registrace probíhá na webu http://map2.brno.cz v sekci host.

Aktuální informace z dalších projektů OP VVV
Ke dni 31. 12. 2019 bude ukončen projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě
Brně a většina aktivit projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně.
Projektový tým děkuje všem zúčastněným školám za spolupráci při realizaci projektu.
Podpora mateřských i základních škol bude dále pokračovat v novém projektu Podpora předškolního
a základního vzdělávání ve městě Brně, č.CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630, který bude zahájen
dne 1. 1. 2020.
Těšíme se na další spolupráci v novém projektu.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVANÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
N ABÍ DK A PRO ZÁ KL AD NÍ ŠKOLY
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 je 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 zhlédnou 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

P RO JE KT JI HO M O RAV S K É HO RE G I O NU
Záměrem projektu Slow Food Central Europe je pozvednout povědomí a zvýšit hrdost na
gastronomické dědictví jihomoravského regionu mezi žáky škol, učiteli a širokou veřejností. Projekt
přispívá k lepšímu porozumění kulturních a společenských aspektů lokálních potravin. V projektu
byly vytvořeny vzdělávací metodiky pro využití na základních i mateřských školách.
Více informací naleznete na webu: http://ochutnejtemoravu.eu/ke-stazeni

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 Špilberk 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.
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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 Špilberk.
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 minulého 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

MEZIN ÁR OD NÍ DĚT SK Á V ÝT VARNÁ SOUT ĚŽ MAL Ý BI TOL SKÝ
MO NT MA RT R E
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo informováno Velvyslanectvím Republiky Severní
Makedonie v Praze a Velvyslanectvím ČR ve Skopje o konání 39. ročníku dětského výtvarného
festivalu Malý Montmartre 2020.
Festival je výtvarnou soutěží organizovanou pro mladé talentované umělce ve věku od 4 do 20 let.
Uskuteční se ve dnech 23. – 30. 5. 2020 v severomakedonském městě Bitola.
Téma tvorby je volné, stejně jako použití formátu a výtvarné techniky. Termín pro zaslání konkrétní
tvorby je 20. 2. 2020, přičemž zaslaná díla nebudou posílána nazpět. Je třeba je zasílat minimálně po
20 ks a především na nich uvést jméno a věk autora, jméno výtvarného učitele, název školy, města
a země – to vše hůlkovým písmem. Více informací o účasti lze nalézt v anglickém jazyce v přiložené
brožuře. Dětský výtvarný festival Malý Montmartre 2020.pdf
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POZVÁNKY
V Ý S TAVA M O RAV I A BR NO 20 1 9
Krajské sdružení Českého svazu chovatelů zve všechny zájemce včetně učitelů i žáků na
9. jihomoravskou výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva s mezinárodní
účastí MORAVIA Brno 2019.
Výstava se koná na brněnském výstavišti (Veletrhy Brno, a. s.) v pavilonu B a bude pro veřejnost
otevřena v sobotu 7. 12. 2019 od 9,00 do 18,00 hodin a v neděli 8. 12. 2019 od 9.00 do 13.00 hodin.
Součástí výstavy bude v sobotu 7. 12. 2019 závod v králičím hopu RABBIT JUMPING MORAVIA
2019 (od 9.00 do 18.00 hodin v pavilonu E0).
Pro základní a mateřské školy nabízí vystavovatelé bezplatnou prohlídku výstavy v pátek 6. 12. 2019
od 9.00 do 13.00 hodin.
Podrobné instrukce k účasti žáků na této výstavě byly již školám rozeslány e-mailovou poštou.
Bližší informace:
Ing. Dagmar Malá, tel. 605 843 236

ŠKOLENÍ A KURZY
S E M I N Á Ř C E S TA S P R ÁV N É HO N A S TAV E NÍ HL AS U
Seminář Cesta správného nastavení hlasu, který lektoruje p. Mgr. Kateřina Sluková, je akreditovaný
MŠMT a je zaměřený na způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání.
Seminář je určen pro pedagogy mateřských, základních a uměleckých škol nebo učitele družin či
volného času v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).
Délka semináře je stanovena na 5 x 45 minut (dopolední nebo odpolední, termín a cena dle domluvy).
Počet osob cca 10 – 12 pedagogů, max. 15.
Osvojíte si:
• zásady správného používání hlasu tak, aby zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se
minimálně unavoval,
• techniku hlasového projevu Vokalsystem jako sestavu cvičení a způsobů práce s hlasem,
vytvořenou na základě poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce a pedagoga,
• dovednosti, jak rozpoznat kvalitu hlasu, vlastnosti a typy hlasu, nejčastější chyby při tvoření hlasu,
práce s dechem a hlasová hygiena.
Součástí semináře je sluchová analýza hlasu účastníků semináře a vzájemné zhodnocení současného
stavu jejich hlasového aparátu.
Dozvíte se, jak mluvit v hlasové indispozici, jak zaujmout posluchače a udržet pozornost. Budete mít
možnost zhlédnout ukázky každodenních léčivých cvičení.
Hodnocení a zpětné vazby: www.vokalsystem.cz nebo na Vokalsystem - Kateřiny Slukové
Bližší informace:
Bc. Kateřina Nováková, tel. 775 959 808

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.
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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 NA T É M A CH E M I E P O T R AV I N A P ŘÍ RO D NÍ CH L ÁT E K
Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre, s. r. o. pořádá 27. 3. 2019 jednodenní
akreditovaný seminář vhodný pro ZŠ a SŠ na téma badatelsky orientovaná výuka – chemie potravin
a přírodních látek. Seminář se bude konat v SPŠ chemické, Brno, Vranovská 65.
Více informací: BOV_Potraviny_27.3.2020_Brno.pdf

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Otevřená rodičovská skupina:
11. 12. 2019od 16.00 do 18.30 hod., téma Zajímavosti a praktické tipy pro výchovu dítěte s ADHD
https://www.neklidne-deti.cz/otevrena-rodicovska-skupina/

C E NT RU M T V O ŘI V O S T I , Z . S .
Centrum tvořivosti, sdružení s dlouholetou tradicí nabízí kurzy pro pedagogické pracovníky. Každý
účastník těchto seminářů obdrží po absolvování osvědčení. Semináře začínají většinou v 15 hod.,
pokud se zúčastnění nedomluví na jiném čase. Semináře jsou vhodné pro učitele, vychovatele,
pracovníky s dětmi i seniory. Všechny nabízené akce jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kreativní nápadník:
24. 2. 2020 – JARO, VELIKONOCE
23. 3. 2020 – DEN MATEK, ČARODKY, LÉTO
(začátky od 14 h)
Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 500 Kč za jeden seminář
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Proutěný víkend:
16. – 18. 10. 2020
Základy pletení z pedigu, barvení pedigu – misky, podnosy, ošatky, oplétání sklenic, pletení na pevné
dno…vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 1.250 Kč
Keramická dílnička: 25. 1. 2020
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 950 Kč
Pohádkový rok
Vzdělávací kurz je realizován třemi semináři vždy v pondělí
1) 27. 1. 2020 od 14 h; 2) 10. 2. 2020 od 14 h; 3) 9. 3. 2020 od 14 h
Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 1950 Kč
Lektoři těchto kurzů:
Ivana Smutná, Ota Kolář, Karolína Stehlíková
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz

Ž I DO V S KÉ M UZ E U M V BR N Ě
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/
ST 4. 12. 2019, 17.00 hod., sál OKV, tř. Kpt. Jaroše 3: Biblické příběhy ve výtvarném umění,
přednáška Terezie Dubinové, vstupné 30 Kč
ČT 5. 12. 2019, 17.00 hod., sál OKV, tř. Kpt. Jaroše 3: Představení knihy Historie židovské kopané
v Československu, přednáška historika Lubomíra Krále, vstupné 30 Kč
ÚT 10. 12. 2019, 17.00 hod., sál OKV, tř. Kpt. Jaroše 3: Tvoje slza, můj déšť – promítání filmu
a beseda s Evou Lustigovou, vstupné 30 Kč
NE 15. 12. 2019, 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Medvídek Dubi pozoruje svět skrz okno z barevného skla
ÚT 17. 12. 2019, 17.00 hod., sál OKV, tř. Kpt. Jaroše 3: Osvětimské album, přednáška správce
fotoarchivu Židovského muzea v Praze Martina Jelínka.
ČT 19. 12. 2019, 17.00 hod., sál OKV, tř. Kpt. Jaroše 3: 1000 hebrejských slovíček, přednáška
lektorky hebrejštiny, jeruzalemské rodačky Efrat Barlev.
V průběhu prosince je možno v sále OVK Brno ve dnech programových akcí a po předchozí
telefonické domluvě zhlédnout výstavu Taneční kosmopolitka Alice Flachová-Pastorová. Vstup
volný

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
MŠ G. Preissové Brno-Žabovřesky přijme na zástup za MD kvalifikovanou paní učitelku na plný
úvazek. Nástup leden 2020.
Kontakt:
e-mail: ms.preissove8@seznam.cz, tel: 777 321 841
Mateřská škola Brno, Oderská 2, přijme do trvalého pracovního poměru kuchaře/řku na plný
úvazek. Nástup možný ihned. Kontakt: 547 353 077, 607 077 570, e-mail: msjidelny@seznam.cz.
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Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka s aprobací 1. – 5. roč.+Př hledá zástupy na základní škole.
Kontakt:

tel. 775 268 120, 541 220 144

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

tel. 775 268 120, 541 220 144

Absolventka oboru Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy hledá místo na
základní škole. Nástup možný dle domluvy.
Kontakt:
tel. 724 991 429.
Hledám pozici vedoucí stravování, stravenkářky nebo i jiné administrativní pozice ve školství.
Praxe – ano, vzdělání středoškolské – ekonomicko hotelová škola v Brně.
Nástup možný ihned.
e-mail: magsper@seznam.cz nebo tel. 608 147 686
Přijmu práci pomocné síly ve školní kuchyni, případně i jako uklízečka v MŠ nebo v ZŠ.
Kontakt:
tel. 604 907 258

P O DĚ KO V Á NÍ RO D I ČO V S K É V E ŘE JN O S T I
Pan Staníček děkuje kolektivu MŠ Tišnovská Brno pod vedením paní ředitelky Lenky Svobodové za
vydařenou říjnovou akci Halloween. Děti i rodiče se těší na další akci MŠ – rozsvícení vánočního
stromu 10. 12. 2019.

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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