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Milé kolegyně a milí kolegové ve školách a školských zařízeních!
Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce 2019, přejeme
Vám všem klid a pohodu o vánočních prázdninách a mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce 2020!
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Erasmus in Schools
Chcete, aby si žáci procvičili cizí jazyky, poznali jiné kultury a rozšířili si obzory? Lákalo by vás
oživit výuku nevšedním způsobem? Zapojte se do projektu Erasmus in Schools!
Mateřské, základní i střední školy mají díky novému projektu Erasmus in Schools příležitost přivítat
zahraniční studenty, kteří jim představí svou zemi a podělí se o zkušenosti se studiem a pobytem
v Česku. Jedná se o projekt studentské organizace Erasmus Student Network (ESN) pod záštitou
programu Erasmus+. 2019_Leták EiS web.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/erasmus-in-schools

Europass – dodatek osvědčení o získání profesní kvalifikace
Europass rozšiřuje své portfolio dokladů a nově nabízí dodatek k osvědčení o získání profesní
kvalifikace (PK). Zažádat si o něj mohou všichni, kdo složili zkoušku v rámci Národní soustavy
kvalifikací (NSK) a obdrželi osvědčení o získání profesní kvalifikace. Dodatek, který uvádí odborné
kompetence dané kvalifikace, vám může jako příloha k životopisu pomoci při uplatnění na trhu práce
v ČR i zahraničí. Další informace naleznete zde.

Informace k vyplňování vysvědčení na ZUŠ od škol. roku
2019/2020
MŠMT vydává aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních
uměleckých školách s platností od školního roku 2019/2020. Materiál vznikl jako strukturovaný
souhrn odpovědí na otázky škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky
doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do
jednoho materiálu. Zveřejněná verze reflektuje právní stav k prosinci 2019.
Text informace je ke stažení zde: vysvědčení ZUŠ 2020.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-nazakladnich-umeleckych-skolach?lang=1&ref=m&source=email

Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii
MŠMT upozorňuje zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii, že uzávěrka
přihlášek pro školní rok 2020/2021 je 14. 2. 2020.
Pro školní rok 2020/2021 proběhne toto řízení v následujících termínech:
1. kolo proběhne 11. března 2020 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění
textu a písemný úkol, 90 minut na vypracování), držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni
povinnosti podstoupit tuto zkoušku.
2. kolo proběhne na konci dubna nebo na začátku května 2020 formou pohovoru (v rozsahu 15 – 20
minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které získají v písemné části
výběrového řízení dostatečný počet bodů (odpovídající úrovni B1).
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Vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně písemného doporučení ředitele
školy, kterou žák/žákyně navštěvuje a požadovaných příloh: kopie výpisu vysvědčení, rukou psaný
motivační dopis, případně kopie diplomu zkoušky B1), zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní
zástupci nejpozději do 14. února 2020 na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1
Kontakt:
Monika OULEVEY, odbor mezinárodních vztahů, Tel.: +420 234 811 464
E-mail: monika.oulevey@msmt.czt
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky upozorňuje, že neúplné žádosti ani
žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Více informací: naleznete na odkaze:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-pro-zajemce-zajemkyne-o-studium-na-lyceich-vdijonu-a

Výuka češtiny pro cizince na Ukrajině
České centrum, kulturní institut ČR, který zřizuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, hledá lektory
a lektorky českého jazyka na Ukrajině, kde už působí v 11 městech. O výuku češtiny by mohli mít
zájem i zkušení pedagogové včetně těch, kteří už stojí mimo aktivní službu.
Odkaz: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/vyuka-cestiny-naukrajine-lektorske-staze-pro-byvale-ucitele

5

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Tematická zpráva – Dopravní výchova na ZŠ
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s bezpečností v dopravě na základních školách ve
školním roce 2018/2019. Součástí tematické inspekční činnosti bylo také zjišťování znalostí
a dovedností žáků 6. a 9. ročníků ZŠ v uvedených tématech.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Dopravni-vychova-na-ZS-ve-skolnim

Výsledky českých žáků v PISA 2018
Česká školní inspekce zveřejňuje Národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2018, která poskytuje
komentovaná data o úrovni čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností patnáctiletých
českých žáků v mezinárodním srovnání.
Národní zpráva ve formátu elektronické publikace:
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Vybraná zjištění za ČR (Country note) ve formátu elektronické publikace:
Ve formátu pdf ke stažení zde.
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Nový vedoucí OŠ JMK
OŠMT MMB informuje, že od 1. 12. 2019 byl jmenován novým vedoucím odboru školství JMK pan
Mgr. Hynek Nespěšný.

Veletrh základních škol 2020
Veletrh základních škol 2020 se uskuteční 13. a 14. 2. 2020 v Centru volného času Lužánky, Lidická
50. Vzhledem k aktuálním prostorovým možnostem předsálí a hlavního sálu bude omezena kapacita
počtu přihlášených škol. Prozatím bude přihlášení umožněno pouze státním školám v maximálním
počtu 40.
Přihlášky zasílejte na e-mail: hudcova.irena.osmt@brno.cz do 31. 12. 2019.
V lednu budou přihlášeným školám zaslány propozice.

Dovolená
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
Dovolenou lze považovat za dobu odpočinku sui generis, která má sloužit především k tomu, aby měl
zaměstnanec k dispozici delší časový úsek, během kterého může odpočívat a obnovovat své fyzické
a psychické síly. Jsou rozeznávány tři druhy dovolené, a to
• dovolená za kalendářní rok (nebo jeho poměrnou část),
• dovolená za odpracované dny,
• dodatková dovolená.
Nyní se zaměříme na dovolenou za kalendářní rok. Její výměra činí 8 týdnů v kalendářním roce pro
pedagogické pracovníky a 5 týdnů v kalendářním roce pro pracovníky nepedagogické (pokud je jejich
zaměstnavatelem právnická osoba uvedená v § 109 odst. 3 zákoníku práce1). V uvedené výměře náleží
zaměstnanci dovolená v případě, že jeho pracovní poměr k témuž zaměstnavateli nepřetržitě trval2
po dobu celého kalendářního roku a zaměstnanec konal práci alespoň 60 dnů v kalendářním
roce.
Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky
v práci, pokud nejsou uvedeny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah
jiných důležitých osobních překážek v práci. Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou
zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat
mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, doba
poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování
dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském
pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském
pojištění se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
Pokračování v dalším příspěvku.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik
nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli.
1
2
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Poděkování za Brněnské Vánoce 2019
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna děkuje všem školám a školským
zařízením, které vystupovaly nebo se jinak podílely na organizaci všech akcí k Brněnským Vánocům
2019 ve dnech od 29. 11. do 5. 1. 2020.

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu města Brna
Zastupitelstvo statutárního města Brna schválilo 1. října 2019 Akční plán udržitelné energetiky
a klimatu, který obsahuje plány konkrétních činností a opatření vedoucích ke snižování emisí na území
města Brna a současně ke zvyšování odolnosti města vůči klimatickým změnám. Město hodlá do této
iniciativy zapojit především velké společnosti, obchodní centra a instituce. Ale i domácnosti
a jednotlivci mají řadu možností, jak přispět ke snižování emisí skleníkových plynů a své okolí lépe
adaptovat na měnící se klima. Součástí zmíněného akčního plánu je i osvěta v této oblasti. Odbor
životního prostředí Magistrátu města Brna připravil šest roll-up bannerů na výše popsané téma, které
jsou zpracované hravou formou a pochopitelné i pro žáky základních škol. Jedná se o týdenní putovní
výstavu, která bude umístěna do zvolené učebny, nabízí se také možnost úvodního seznámení
s problematikou. Bližší informace je možné vyhledat na www.ekodotace.brno.cz/energetika/secap.
Zájemci se mohou s dotazy či s domluvou termínu obrátit na Ing. Barborou Doubkovou,
referentem energetického managementu, e-mailem: doubkova.barbora@brno.cz nebo
telefonicky: 542 174 368.

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 byl rozeslán v elektronických přílohách minulých čísel školního zpravodaje.
Nikol Minářová

100. výročí české školy – prosba
Základní škola Tuháčkova 25 slaví v tomto školním roce 100. výročí otevření české školy a při té
příležitosti uspořádá 5. května 2020 velkou akci na oslavu tohoto výročí. Její součástí bude mj. den
otevřených dveří, koncert, výstavy, setkání absolventů apod. Paní ředitelka by ráda vybavila „dobovou
třídu“ a shání na zapůjčení lavice s kalamářem.
ÚMČ Brno-jih prosí ředitele škol, kteří by měli někde uskladněné lavice s kalamářem, o jejich
zapůjčení na tuto akci.
Kontaktní adresa:
Mgr. Monika Doležalová, vedoucí Odboru školství a kultury ÚMČ Brno-jih,
tel. 545 427 572, 774 312 619
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Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
OŠMT MMB upozorňuje, že na webu www.jmskoly.cz je zveřejněna Novela nařízení vlády
č.341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2020 – změna platů zaměstnanců škol a školských zařízení.
Dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 300/2019 Sb., které mění nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). Z novely mimo jiné vyplývá, že od 1. 1. 2020 je bez
náhrady zrušena stupnice platových tarifů obsažená v příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády, tj. místo
dosavadních 5 tarifních stupnic budou od 1. 1. 2020 pouze 4 tarifní stupnice.
Více informací: Inf. Novela nařízení vlády č 300_2019_obec_a_PO.docx

Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu zákona o ped. pracovnících
OŠMT MMB upozorňuje na Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Nejzávažnější změnou v návrhu novely uvedeného
zákona je zakotvení možnosti uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní
školy nebo učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy za splněný po dobu nejdéle tří let.
Toto stanovisko naleznete v plném znění na níže uvedeném odkaze a v přiložených elektronických
souborech tohoto čísla školního zpravodaje.
Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu novely zákona o PP 4 12 19

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 zde najdou i databázi všech středních škol
JMK korespondující s jeho tištěnou verzí.
Pro pracovníky škol – stejně tak jako žákům mohou praktické informace posloužit výchovným
a kariérovým poradcům i dalším učitelům, kteří potřebují znát problematiku přechodu žáka ze ZŠ na
SŠ.
V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace se můžete obrátit na Mgr. Elišku Lízalovou,
eliska.lizalova@jcmm.cz.

Informace k přijímacímu řízení na střední škol y
OŠMT MMB upozorňuje, že na webu www.jmskoly.cz jsou zveřejněny základní informace
k přijímacímu řízení na střední školy. Je zde návod, jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ přes
přijímací řízení až po odevzdání zápisového lístku.
Podrobné informace naleznete na tomto odkazu:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly
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Hodina pro Brno – výukový program o fungování města pro děti
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 čísle 542 172 317.
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
V rámci projektu MAP II jsou pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka
nabízeny vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků na téma:
ÚSKALÍ VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
• 3. února 2019 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)
Prevence školní neúspěšnosti, připravenost dětí na 1. třídu
Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.
• Schopnosti předškoláka před nástupem do školy.
• Náprava nedostatků v rozvoji dítěte.
• Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky.
• Sociální a pracovní integrace.
• 5. března 2019 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)
Školní zralost dítěte
Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před
zahájením školní docházky a při zápisu do školy.
• Informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná.
• Jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje.
• Úspěšné zahájení školní docházky.
• 16. března 2019 od 16:00 do 19:00 – PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)
Talentované a nadané děti v první třídě
Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.
• Charakteristika nadaných dětí.
• Možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě.
• Spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných.
• Formy podpory nadaných dětí a žáků – stimulace a vzdělávání, jaká podpora plyne pro nadané
ze současných právních norem.
• Aktivity pro nadané děti.
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost
Podkova. Registrace na semináře probíhá na webu http://map2.brno.cz v sekci host.
Letáček pro rodiče najdete v příloze.
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P RÁ V NÍ V Z D Ě L ÁV Á NÍ P R O V E DO UCÍ P R ACO V NÍ KY M AT E Ř S K Ý C H
A Z Á KL A DN Í C H Š K O L
Lektorkou je PhDr. 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. ledna 2020, 8:00 až 11:30
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. ledna 2020, 12:00 – 15:30
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. ledna 2020, 8:00 až 11: 30
Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, sál zastupitelů
Registrace probíhá na webu http://map2.brno.cz v sekci host.
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. ledna 2020, 12:30 až 16:00
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
Dne 1. 1. 2020 byl zahájen nový projekt financovaný z Evropských strukturálních fondů s názvem
„Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“,
č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630.
V projektu jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované statutárním městem Brnem
a městskými částmi a 3 školy jiných zřizovatelů.
Projektový tým se těší na další pokračování spolupráce v novém roce!
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S TAV E B N I CE M AG F O R M E R S – DI D A KT I CK Á P O M ŮCK A P RO
V Ý U KU G E O M E T RI E NA Z ÁKL AD NÍ C H Š KO L ÁC H
V rámci projektu Prevence školní neúspěšnosti nabízíme interaktivní workshop, kde zájemci mají
možnost získat inspiraci pro práci se stavebnicí.
Termín:
30. 1. 2020 (čas bude upřesněn)
Místo:
Podkova, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, Brno
Lektorka:
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
Registrace: na webovém rozhraní http://map2.brno.cz v sekci host, k registraci není zapotřebí
heslo.
Na seminář je nutná registrace, počet účastníků je omezen.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
N ABÍ DK A PRO ZÁ KL AD NÍ ŠKOLY
Motivujte mládež k aktivnímu občanství
Studentské simulované zastupitelstvo – zážitkový 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). První den žáci absolvují interaktivní vzdělávací workshop, kde se dozví
základní informace o lokální politice a aktivním občanství a navštíví či zhlédnou jednání městského
zastupitelstva. Druhý den 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. K 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/
Karla Hanušová Hajundija, svět za zavřenýma očima:
28. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Brněnská výtvarnice Karla Hanušová ve své tvorbě slučuje umění obrazu i slova. Píše povídky, sama
tvoří trikové animované filmy, jejichž výtvarnost odkazuje k dílu Jana Švankmajera či Karla Zemana.
K tomu vytváří obrazy, kresby a koláže. Její dílo představuje výstava na hradě Špilberk, která zavede
děti i dospělé do malebného světa fantazie, snů a tajemství.
Edukační program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Vydejte se s námi do snového světa Karly Hanušové. Průvodcem bude dětem skřítek, kterého si samy
vyrobí a pojmenují. Spolu s ním budou hledat klíč Porozumění odemykající svět fantazie, který nemá
hranice. Program je inspirován knihou Hajundija, svět za zavřenýma očima.
Vzdělávací oblasti RVP:
Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Délka programu: 90 minut Cena programu: 50 Kč/dítě
Objednávky programu: tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz; ciprianova@spilberk.cz

14

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/

M O RAV S K É Z E M S K É M UZ E U M
Výukové programy pro školy:
Okouzlení Afrikou – výukový program
Výukový interaktivní program navazující na stejnojmennou výstavu.
Určeno pro:
MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ, zájmové skupiny
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Datum:
od 4. června 2019 do 28. února 2020
Místo:
Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno, vždy v úterý až pátek
Začátky programů:
9:00, 10:30, 12:00 hodin nebo dle domluvy
Celková délka programu:
90 minut
Vstupné:
40 Kč za žáka
Objednávky programu: nutno předem objednat, kontakt tel.: +420 533 435 371, e-mail:
detskomuzeum@mzm.cz; sbrychova@mzm.cz
Obsah a cíle programu:
Velké i menší dětské návštěvníky zveme na hravý interaktivní program. Na chvíli se staneme
slavnými umělci a navštívíme slunnou Afriku inspirující k tvorbě. Atmosféru podbarví africká hudba,
vyzkoušíme rozeznít africké nástroje. Pomocí oděvů a aktivit se pokusíme přenést do nám vzdáleného
světa. Programy se přizpůsobují věku návštěvníků.
Afrika byla vždy zdrojem rozmanité tvůrčí inspirace. Od začátku 20. století až po současnost
ovlivňovala i mnoho českých umělců. Výstava představuje díla předních reprezentantů moderního
českého výtvarného umění, jako jsou J. Čapek, F. Kupka, E. Filla, F. Tichý a mnoho dalších. Součástí
výstavy jsou také domorodé masky a plastiky od původních afrických umělců.
Program připravilo Dětské muzeum ve spolupráci s MgA. Barborou Svátkovou, Ph.D. z Muzea města
Brna. Lektorské výklady ve stálých expozicích: http://www.mzm.cz/programy-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 minulých čísel
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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G E O L O G I CK Á O LY M P I Á D A
Registrace soutěžících probíhá na elportálu Masarykovy univerzity –
https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/geo2020 – zde najdete veškeré informace k průběhu soutěže.
Pokyny k přihlášení do tohoto portálu najdete v příloze. Propagaci olympiády zajišťuje Česká
geologické služba: Webové stránky soutěže: https://www.geologicka-olympiada.cz/
Facebook svět geologie: https://www.facebook.com/svetgeologie/
Facebooková stránka GO je připravena ke spuštění. Propagační materiály k letošnímu ročníku můžete
stáhnout zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/RWWPRACBIY2ADT6R-7DY
Školní a okresní kola probíhají elektronicky.
Krajská kola organizují krajská muzea (krajské kolo v JM kraji zajišťuje Ústav geologických věd
Masarykovy univerzity). Kontakty na organizátory přikládám do přílohy.
Celostátní kola byla zatím pořádána v Praze a v Brně, další možnosti dle domluvy.
Bližší informace:
GO_Pokyny.pdf, GO_krajska_muzea_kontakty.xlsx
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvijmk/oddeleni_prevence_a_volnocasovych_aktivit/geologicka-olympiada-2019-2020
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je již 6. ledna 2020!

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

ŠKOLENÍ A KURZY
P RO JE KT AP I V A
Národní ústav pro vzdělávání realizuje v současné době p r o j e k t A P I V A , který má za cíl podpořit
formou DVPP pedagogické pracovníky v oblasti společného vzdělávání. Aktuálně tvoříme vzdělávací
modul „Základy romistiky pro pedagogické pracovníky“ a navazující modul „Vybrané aspekty
vzdělávání romských žáků a studentů“. Cílem obou modulů je poskytnout účastníkům/budoucím
lektorům tématu hlubší vhled do systému hodnot a vztahů v romské komunitě v proměnách
historického vývoje i socioekonomické situace na našem území jako východisek k pochopení
problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů a k budování pozitivních vztahů s romským
žákem, popř. s romskými rodiči v systému vzdělávání. Jednotlivá témata jsou vždy uchopena
z hlediska historického vývoje až po současné přežitky v romském společenství. Navazující modul
„Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“ se navíc zabývá romským etnolektem češtiny
i dopady spojenými s jeho užíváním v procesu vzdělávání. Stěžejní část modulu je zaměřena na
problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání, charakterizuje faktory sociálního vyloučení,
definuje dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. Představena bude aktuální dotační
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podpora v oblasti vzdělávání na úrovni národní i regionální i současné vládní intervence na podporu
integrace romského etnika.
Pro pilotní ověření vzdělávacích modulů hledáme zkušené pedagogické pracovníky, budoucí lektory
modulů. Vhodnými účastníky a budoucími lektory modulu Základy romistiky pro PP jsou pedagogičtí
pracovníci škol a školských zařízení s minimálně pětiletou praxí v oblasti školství se zájmem
a vhledem do problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů.
Navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“ je určen především
pedagogickým pracovníkům II. stupně základních škol, středních a vyšších odborných škol či
pracovníkům ŠZ, kteří již absolvovali vzdělávací modul Základy romistiky pro pedagogické
pracovníky.
Lektorkou obou modulů je Mgr. Lada Červeňáková, středoškolská pedagožka na Střední škole prof.
Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě a členka Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů Rady vlády ČR
pro záležitosti romské menšiny. Počet účastníků u obou modulů je omezen na 15 osob. Podrobnější
informace včetně způsobu a místa přihlášení na vzdělávací akci jsou uvedeny na letáčcích, které
naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního zpravodaje.

H Y G I E NI C KÉ M I NI M UM P RO P RA CO V NÍ KY Š J V JM K
Asociace školních jídelen ČR, z. s. a Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje si vás dovolují
pozvat na oblastní školení pro pracovníky ŠJ v oblasti hygieny potravin HYGIENICKÉ MINIMUM
PRO PRACOVNÍKY ŠJ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI.
Termíny:
31. ledna 2020
Brno
5. února 2020
Znojmo
6. února 2020
Vyškov
7. února 2020
Blansko
11. února 2020
Hodonín
Školení pořádáme v průběhu pololetních a jarních prázdnin. Je odborně zajištěno pracovnicemi KHS
Jihomoravského kraje formou dvou přednáškových bloků v čase od 9:00 hod do 12:00 hod.
Program prezentovaných oblastí:
• Základní legislativa pro stravovací provozy
• Požadavky na zdravotní stav osob, zásady osobní hygieny
• Provozní hygiena, úklid a sanitace
• Alimentární onemocnění a otravy z potravin
• Problematika hygieny rukou
• Výsledky kontrolní činnosti KHS Jihomoravského kraje nad školním stravováním
• Diskuse
Poplatek za účast na školení: 300 Kč / osoba (vč. DPH)
Přihlašování probíhá na našich stránkách:
www.asjcr.cz/nase-cinnost/skoleni-hygienickeho-minima

S E M I N Á Ř C E S TA S P R ÁV N É HO N AS 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 (dopoledne nebo odpoledne, 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,
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•

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,
práci s dechem a hlasovou hygienu.
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

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 na SPŠ chemické, Brno, Vranovská 65.
Více informací: BOV_Potraviny_27.3.2020_Brno.pdf

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
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
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ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
ZŠ a MŠ Brno Přemyslovo nám. 1, Brno-Slatina přijme od 1. 2. 2020 učitele TV – Z na plný
úvazek. Informace na tel. 548 212 014 u ředitelky školy nebo zástupkyň, e-mail.
reditelka@zspremyslovo.cz
Mateřská škola Šrámkova 14, Brno-Lesná hledá hlavní kuchařku na celý úvazek. Nástup 1. 2. 2020.
Nabízíme přátelský kolektiv a kompletně rekonstruovanou kuchyň.
Životopisy zasílejte na e-mail: sramkova@msbrno.cz.
Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace přijme kuchařku na plný úvazek,
nástup ihned. Kontakt: msklasterskeho@seznam.cz, tel. 777 897 461

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.
Školy v přírodě v oblastech Nedvědice, Vlachovice, Boskovice, Jeseníky…
Školy v přírodě s možností dopravy vlakem, zavazadla dětem dovezeme na místo.
Z výletů vybíráme:
Olomouc dvoudenní v termínech 14. – 15. 5., 20. – 21. 5., 10. – 11. 6., 18. – 19. 6. 2020,
Vídeň – historická i zábavná,
Osvětim a Březinka – exkurze do nacistického koncentračního tábora,
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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