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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Program Erasmus+ 2020
Britská vláda potvrdila, že výzva v programu Erasmus+ pro rok 2020 nebude ohrožena. Spolupráce
mezi státy Evropské unie a Velkou Británií bude nadále pokračovat beze změn. Vzdělávací instituce
ve Velké Británii mohou i v letošním roce žádat o finanční podporu pro své projekty. Stejně tak
i české organizace mohou zapojovat do svých projektů partnerské organizace z Velké Británie.
Zástupci britské národní agentury pro Erasmus+ ujišťují, že to samé se týká také zapojení do aktivity
eTwinning.
Pro více informací kontaktujte Lucii Durcovou, vedoucí informačního a komunikačního oddělení
Domu zahraniční spolupráce, tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz.
Odkaz: http://www.msmt.cz/brexit-spolupraci-v-programu-erasmus-letos-neovlivni

Konference SchooLink
Ve dnech 2.–3. dubna 2020 pořádá Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) konferenci SchooLink,
která nabídne organizacím i jednotlivcům s působností v sektoru základního školství nový prostor pro
sdílení informací a výměnu zkušeností z oblasti mezinárodního vzdělávání. Program se zaměří na dvě
hlavní témata – dopad internacionalizace na výuku českých škol a inovativní trendy ve výuce.
Registrace bude spuštěna v únoru 2020 na www.schoolink.cz.
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/konference-schoolink

Formulář vyúčtování peněžního daru a zprávy o projektu
Příjemce peněžního daru je po skončení kalendářního roku povinen vypracovat zprávu o průběhu
projektu včetně vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Tuto zprávu předá odboru
mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nejpozději do
31. ledna následujícího roku na adresu pro poštovní styk: Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1 a současně
elektronicky na adresu: penezni-dary-krajane@msmt.cz. Příslušný formulář je k dispozici ke stažení
zde: formular_vyuctovani_a_zprava_za_2019.docx
Odkaz:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/formular-vyuctovani-penezniho-daru-a-formularzpravy-o?lang=1&ref=m&source=email

Výstava KOMenský v KOMiksu
MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského pořádá
výstavu KOMenský v KOMiksu, která bude zahájena vernisáží 30. ledna 2020 v Národním
pedagogickém muzeu v Praze. Tato akce je pořádána ve spolupráci s UNESCO v rámci oslav
350. výročí úmrtí J. A. Komenského. Výstava provede návštěvníky hlavními životními etapami tohoto
učitele národů zajímavou komiksovou formou.
Odkaz: http://www.msmt.cz/avizo-vernisaz-vystavy-komensky-v-komiksu
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Národní pedagogický institut ČR
K 1. lednu 2020 došlo ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další
vzdělávání a vzniká příspěvková organizace řízená MŠMT Národní pedagogický institut České
republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) – zkratka NPI ČR. K této změně
dochází na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, č. j. MSMT33358/2019-1 z 30. října 2019. Celý text naleznete zde

Nominace na cenu Global Teacher Prize CR
Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagogy působící na základních
a středních školách v České republice. Nominovat učitele je možné do 29. února 2020. Přihlásit se je
možné do 15. března 2020. Vyhlášení vítězů proběhne 11. června 2020 v prostorách Senátu PČR.
Více informací najdete zde: WEB: www.gtpcr.cz
FB: https://www.facebook.com/globalteacherprizeczechrepublic/
Odkaz: http://www.jmskoly.cz/organizace/eduin-ops/global-teacher-prize

Věstník MŠMT 01/2020
Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 1/2020 (4 s.). (č. 8-12/2019 nebyla vydána)
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
• 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
MSMT 01-2020
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-01-2020
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE

Výroční zpráva ČŠI
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje ČŠI výroční zprávu za školní rok
2018/2019, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České
republice. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(3)

Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ – školní rok 2018/2019
V rámci svých výpovědí o kvalitě vzdělávání na úrovni školy a vzdělávací soustavy jako celku
využívá ČŠI také informace ze sledování a hodnocení podmínek, průběhu a dosažené úrovně žáků
v šesti gramotnostech – čtenářské, matematické, jazykové, přírodovědné, sociální a informační.
Sledování je realizováno ve dvouletých cyklech, kdy je každý rok předmětem zájmu ČŠI skupina tří
gramotností. Takto nastavený systém umožňuje ČŠI identifikovat silné stránky a příležitosti rozvoje
gramotnosti žáků a posoudit změny, ke kterým ve dvouletém časovém intervalu došlo.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Uroven-gramotnosti-zaku-na-ZS-a-SS-ve-skolnim-(1)

Informační bulletin ČŠI
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin ČŠI.
Uvnitř vydání naleznete např.:
• Kvalita a efektivita vzdělávání ve školním roce 2018/2019,
• Výsledky českých žáků v šetření PISA 2018,
• Úroveň gramotností žáků,
• Vzdělávání učitelů pro rozvoj žákovských gramotností.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-12-2019
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Učitel roku 2020
I v letošním roce přijímá OŠMT MMB návrhy na ocenění učitelů škol zřizovaných statutárním
městem Brnem a městskými částmi u příležitosti Dne učitelů v roce 2020.
Ocenění je možno udělit ve dvou kategoriích:
I. kategorie:
Výrazná pedagogická osobnost roku
II. kategorie: Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
Návrhy na ocenění mohou podávat na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna
v termínu do 14. února 2020 ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol zřizovaných statutárním
městem Brnem a městskými částmi, členové školských rad, jednotlivé městské části a členové Komise
výchovy a vzdělávání Rady města Brna.

Veletrh základních škol 2020
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna ve spolupráci se Střediskem volného
času Lužánky a řediteli brněnských základních škol pořádá pod záštitou 1. náměstka primátora města
Brna Mgr. Petra Hladíka 13. a 14. 2. 2020 v prostorách Střediska volného času Lužánky, Brno,
Lidická 50 Veletrh základních škol. Slavnostní otevření bude 13. 2. 2020 ve 13.30 hod.
Otevřeno bude:
13. 2. 2020
14.00 – 18.00 hod.
14. 2. 2020
14.00 – 18.00 hod.
Zveme širokou veřejnost a především všechny rodiče předškolních dětí, aby se seznámili s nabídkou
školních vzdělávacích programů jednotlivých brněnských škol zřizovaných statutárním městem
Brnem a jeho městskými částmi.
V přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního zpravodaje naleznete pozvánku.

Právní informace
• Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 12. 2019
Byla vydána směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT- 32965/2019 ze dne
18. prosince 2019, kterou se mění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.
MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů
finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou
působností. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Odkaz:
file:///D:/Documents/Downloads/V%C4%9Bstn%C3%ADk_vl%C3%A1dy_%C4%8D._8_2019.pdf
• Dne 1.1.2020 nabyla účinnosti vyhláška,
kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších
předpisů.
Odkaz: https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/19-357.htm
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Dovolená – poměrná část dovolené za kalendářní rok
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
V minulém příspěvku bylo zmíněno, že 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 její poměrná část),
• dovolená za odpracované dny,
• dodatková dovolená.
Posledně bylo pojednáno o dovolené za kalendářní rok, nyní se zaměříme na poměrnou část
dovolené za kalendářní rok. Ta náleží zaměstnanci, který u téhož zaměstnavatele nepracoval celý rok
(jeho pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku), ale konal u něho práci
alespoň 60 dnů v daném kalendářním roce1.
Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního
poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Na příkladě uvedeno, pokud pedagogickému
pracovníkovi vznikne pracovní poměr dne 2. 9., bude mu poměrná část dovolené za daný kalendářní
rok ve výši 3/12 z 8 týdnů (za každý celý měsíc nepřetržitého trvání pracovního poměru, tedy za říjen,
listopad a prosinec).
Poměrná část dovolené přísluší v délce jedné dvanáctiny též za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec
změnil zaměstnání, pokud skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik
pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují; zaměstnanci přísluší
v takovém případě poměrná část dovolené od nového zaměstnavatele.

Metodické doporučení k realizaci dietního stravování
ve školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Brnem
Již pátým rokem úspěšně probíhá spolupráce Lékařské fakulty MU a Magistrátu města Brna ve věci
poskytování odborné garance dietního stravování ve školních jídelnách. Pro usnadnění orientace
v dané problematice vypracoval pan Mgr. Martin Krobot pro brněnské školní jídelny Metodické
doporučení k realizaci dietního stravování.
Toto metodické doporučení je k dispozici na webových stránkách OŠMT MMB
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSMT/dokumenty/
Metodika_MMB_final__003_.pdf, a to nejen pro jídelny, které již stravu v dietním režimu připravují,
ale i pro školní jídelny, které zvažují, že by vyšly vstříc potřebám dětí a žáků s dietním omezením
a umožnily tak jejich stravování ve školní jídelně společně s jejich spolužáky, kamarády.
V současné době je ve městě Brně 42 školních jídelen, které připravují stravu v dietním režimu dle
vyhlášky č. 107/2015 Sb., o školním stravování a zajišťují denně stravování pro 385 dětí a žáků se
zdravotním omezením. Těmto zařízením školního stravování je ze strany MMB poskytována finanční
podpora v celkové výši 2 000 tis. Kč ročně. Příspěvek na dietní stravování lze získat na základě
žádosti na OŠMT MMB a je možno jej využít na nenárokové složky platu a odvody pro zaměstnance
připravující dietní stravu, na nákup odborné literatury, pořízení kuchyňského náčiní pro přípravu diet
a na další vzdělávání v oblasti dietního stravování.
Metodické doporučení k realizaci dietního stravování je přílohou elektronické i tištěné verze tohoto
čísla Školního zpravodaje.

Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn
odpracované v různých dnech se nesčítají.
1
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Dny elektronové mikroskopie v Brně
Vážení pedagogové,
Brno je významným centrem elektronové mikroskopie. Vyrobí se zde třetina celosvětové produkce
těchto unikátních přístrojů, které nacházejí uplatnění v mnoha oborech (např. v medicíně,
kriminalistice, archeologii nebo elektronice.
Nabízíme vám příležitost prozkoumat spolu s vašimi žáky nepředstavitelné možnosti unikátního oboru
elektronové mikroskopie. V rámci 4. ročníků Dnů elektronové mikroskopie v Brně jsme pro vás
připravili interaktivní programy, přednášky či exkurze ve vědeckých ústavech a také u brněnských
výrobců elektronových mikroskopů. V příloze naleznete seznam akcí, které můžete ve čtvrtek
12. března a v pátek 13. března 2020 v Brně navštívit. V těchto dnech si budete moci vyzkoušet práci
s elektronovým mikroskopem či nahlédnout do unikátních laboratoří, které jsou veřejnosti uzavřené.
Všechny aktivity jsou pro vás a vaše žáky či studenty zdarma. Lze je různě kombinovat a připravit si
tak zajímavý celodenní program zaměřený na obor elektronové mikroskopie. Neváhejte a přihlaste se
co nejdříve, počet míst je omezen! Kontaktní osoby na jednotlivé instituce, u kterých se můžete
přihlásit, naleznete v přiloženém programu.
V případě dotazů se obracejte na koordinátorky projektu – Lucii Mezníkovou (Magistrát města Brna,
tel: 542 17 22 73, e-mail: meznikova.lucie@brno.cz) nebo Emu Zezulovou (e-mail:
ema.zezulova@gmail.com). Za organizační tým Dnů elektronové mikroskopie 2020
Lucie Mezníková, Ema Zezulová

Škola občanské iniciativy
Lipka – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání zve všechny pedagogy ZŠ, SŠ a VOŠ na
dvoudenní workshop Škola občanské iniciativy, který se uskuteční ve dnech 28. a 29. února 2020
v Ekocentru Trkmanka, p. o. Přihlásit se lze do 25. února 2020 přes on-line formulář – viz přiložený
letáček. Více informací: veronika.brazdilova@lipka.cz.
Bližší informace naleznete na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

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

Virtuální expozice Zoo v centru Brna
Po 8,5 letech se brněnská Zoo vrací do prostor v Radnické ulici, kde dříve provozovala stálou
akvarijní výstavu. Místo akvárií zde návštěvníci najdou od 21. ledna brýle pro virtuální realitu a budou
mít možnost podívat se přímo do přirozeného prostředí exotických zvířat a sdílet tak s nimi vše, co
prožívají. Více informací:
Mgr. Michal Vaňáč, vedoucí útvaru vnějších vztahů, tiskový mluvčí
tel. 724 963 677, 546 432 335, e-mail: vanac@zoobrno.cz
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Zoo Brno a stanice zájmových činností
Zoo Brno a stanice zájmových činností nabízí nově akreditované programy v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Na tyto programy bude možnost se přihlásit od 1. 2. 2020 na stránce
https://is.sevhlidka.cz/akce. Zde je aktuální nabídka:
Pokusy pro nejmenší (SEV Hlídka)
Praktické poznávání ptačích druhů – ornitologické exkurze v parku Špilberk
Význam Zoo ve vzdělávání jako učební pomůcka ve vzdělávání předškoláků a žáků 1. stupně ZŠ (Zoo
Brno)
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.
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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 proběhne pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka
cyklus vzdělávacích seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků na téma:
ÚSKALÍ VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
3. února 2020 od 16.00 do 19.00 hod. – 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 2020 od 16.00 do 19.00 hod. – 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 2020 od 16.00 do 19.00 hod. – 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 probíhá na webu http://map2.brno.cz v sekci host. K registraci není potřeba
heslo. Účast je bezplatná.
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ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH A VIZUOMOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ,
ODSTRANĚNÍ GRAFOMOTORICKÝCH OBTÍŽÍ S LEKTORKOU
Mgr. LENKOU BÍNOVOU
Datum:
25. 2. 2020 od 13.00 do 17.00 hod.
Místo konání:
školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1
Cílová skupina:
mateřské školy a přípravné třídy základních škol
Seminář je zaměřen na rozvoj hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj
grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených s psaním, metodické postupy v oblasti
rozvoje grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku.
Na seminář je nutná registrace, počet účastníků je omezen.
Registrace probíhá na webu http://map2.brno.cz v sekci host. K registraci není potřeba heslo.
ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ – PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEDOUCÍ
PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL S LEKTOREM MGR.
MICHALEM SMEJKALEM, PH.D.
Pracovně právní záležitosti s akcentem na skončení pracovního poměru v oblasti školství
Datum:
6. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.
Místo konání:
školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1
Cílová skupina:
ředitelé základních, mateřských a základních uměleckých škol na území
statutárního města Brna
Seminář se zaměří na možné způsoby skončení pracovního poměru s akcentem na prostředí škol
a školských zařízení. Pozornost bude věnována jednotlivým rozvazovacím právním jednáním tedy
dohodě o rozvázání pracovního poměru, výpovědi z pracovního poměru (jak ze strany zaměstnavatele,
tak ze strany zaměstnance), okamžitému zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve
zkušební době, výpovědním důvodům a dalším nárokům v souvislosti se skončením pracovního
poměru.
Registrace probíhá na webovém rozhraní http://map2.brno.cz. Na seminář je nutná registrace, počet
účastníků je omezen. V případě zájmu překračujícího kapacitu účastníků bude seminář uspořádán
znovu, termín bude zájemcům oznámen.
PŘIPRAVUJEME seminář hlasové techniky pro pedagogy „Cesta správného nastavení hlasu“
s lektorkou Mgr. Kateřinou Slukovou (duben, květen).
Seminář je určen pro pedagogy mateřských a základních škol.
Součástí semináře bude sluchová analýza hlasu, vzájemné zhodnocení současného stavu hlasového
aparátu, mluvení v hlasové indispozici, jak zaujmout posluchače a udržet pozornost a také ukázky
každodenních léčivých cvičení.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
NABÍDKA ZOO BRNO NA JARNÍ PRÁZDNINY
Jarní prázdniny v Zoo Brno 17. 2. – 21. 2. 2020
O jarních prázdninách proběhne v Zoo Brno jarní příměstský tábor pro děti ve věku od 7 do 11 let.
Na děti čeká pestrý program, k němuž patří pozorování zvířat přímo v areálu Zoo, soutěže, hry,
zábavné kvizy i výroba hraček pro zvířata. Přihlašování je možné na https://www.zoobrno.cz/pro-detia-skoly/primestske-tabory/jarni-prazdniny-2020

Akce SEV Hlídka
Černá hodinka – středa 19. 2. 2020 (jarní prázdniny) 14 – 17 hodin, Hlídka 4
Tvořivé dílny na únorový podvečer zakončené pohádkovým příběhem. Cena 60 Kč.
Příměstský tábor v Zoo Brno – čtvrtek 20. 2. 2020 (jarní prázdniny) 8 – 16 hodin
Dobrodružný prázdninový den plný zvířat a her v Zoo Brno. Cena 400 Kč (i s obědem.)
Masopust – pátek 21. 2. 2020 (jarní prázdniny) Hlídka 4, 13 – 17 hodin
Výroba masopustní masky, masopustního koně, zdravé tyčinky, veselý masopustní karneval
s bublinkami a divadlem Kejkle, pochování basy, to vše samozřejmě v kostýmech. Cena 60 Kč.
Veškeré bližší informace o akcích najdete na webu Zoo Brno a SEV Hlídka, Facebooku a plakátech.

P ŘÍ M Ě S T S KÉ T ÁBO RY O LY M P I JS K É H O F E S T I VAL U
Během letních olympijských her v Tokiu, tj. od 24. července do 9. srpna 2020, se bude v Brně už
podruhé konat Olympijský festival. Centrem se stane koupaliště Riviéra, SPK Kometa a areál
Zámečku. Skvělou atmosféru si naplno užijí i děti, protože Olympijské festivaly pro ně poprvé chystají
i příměstské tábory.
30. ledna, tedy v den, kdy děti dostanou pololetní vysvědčení, se rozjede rezervační systém
příměstských táborů na stránce www.olympijskyfestival.cz.
Celkem v Brně proběhnou dva turnusy, které potrvají vždy od pondělí do pátku a v každém je místo
pro 200 dětí. První běh odstartuje 27. 7. a druhý začne 3. 8. Děti se budou scházet mezi 8.00 a 8.30
hod., vyzvedávání bude možné mezi 16.00 – 16.30 hod..
Cena za příměstský tábor je 3 000 Kč a na platbu lze využít firemní benefity.
Všechny informace k Olympijskému festivalu a příměstským táborům najdou zájemci na stránkách
www.olympijskyfestival.cz od 30. ledna.
Více informací naleznete na přiloženém letáčku v tomto čísle školního zpravodaje.

V Ý S TAVA KO R UNO VAČ NÍ C H KL E NO T Ů V L E TO HR ÁD K U
M I T RO V S KÝ CH
Inovovaná expozice s mistrovskou replikou nejhodnotnějšího českého pokladu – korunovačních
klenotů – nově představí také repliky středověkého žezla a jablka, stejně jako korunovačního meče.
Celkový koncept výstavy se věnuje osudům 22 korunovaných panovníků. Tato akce se koná od
1 2. do 26. 4. 2020. Více informací: https://www.gotobrno.cz/akce/ceske-korunovacni-klenoty-nadosah/
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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/
Měnínská brána – Muzeum hraček
Dne 30. 12. 2019 bylo naposledy otevřené Muzeum hraček v Měnínské bráně. Ta je od ledna 2020
pro veřejnost uzavřena z důvodu plánované rekonstrukce.

SOUTĚŽE
B A BY L O N ANE B R O Z UM Í M E ( S I ) ?
V letošním roce zveme vaše žáky k účasti v již 7. ročníku této soutěže ve čtenářské gramotnosti.
Školní kolo proběhne na vašich školách v termínu od 10. 2. do 14. 2. 2020, městské kolo se uskuteční
ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 13.00 hod. na Tyršově ZŠ, Kuldova 38. Do městského kola je nutno
účastníky přihlásit do pondělí 2. 3. 2020.
Informace k přihlašování žáků do soutěže spolu se zadáním obou kategorií budou zaslány na všechny
školy začátkem února.
Čtenářské klání proběhne ve dvou kategoriích, a to v první kategorii určené pro 5. ročník a ve druhé
kategorii určené společně pro 6. a 7. ročník.
Soutěž opět získala záštitu 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka.
Těšíme se na účast vašich žáků v městském kole.
Kontakt: Mgr. Michaela Jedličková, organizátor soutěže, mjedlickova@zskuldova.cz, 545 425 063

P L AV E C KÁ S O UT Ě Ž O T E V Ř E N Ý C H Š KO L
V přiložených elektronických souborech školního zpravodaje naleznete výsledkovou listinu plavecké
soutěže Otevřených škol 1. – 3. ročníku, která proběhla 15. ledna 2020.
Organizátoři děkují za účast a výbornou reprezentaci všech škol a blahopřejí vítězům.

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 loňských 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

S O UT Ě Ž P RO Ž ÁKY M Ě S TA T Á BO R
Město Tábor slaví 600 let a při této příležitosti vyhlašuje soutěž pro žáky ZŠ a SŠ.
Cílem soutěže je zachytit fotoaparátem místo, situaci či myšlenku ve vašem okolí, které se jakkoliv
týkají města Tábor.
ObjevTabor_Propozice.pdf
ObjevTabor_Plakat.pdf
Odkaz: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/objev-tabor

14

M E Z I N ÁRO DNÍ DĚ T S KÁ V Ý T VAR N Á S O UT Ě Ž M AL Ý BI TO L S KÝ
M O NT M A 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
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. 2020 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 P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Doučování dětí s ADHD a neklidných dětí
Pravidelně 2x až 4x týdne (dle individuálních potřeb dítěte a domluvy s rodinou). Cena zdarma.
https://www.neklidne-deti.cz/programy/doucovani-deti-s-adhd/
Mluvme spolu v pohodě
Sobota 14. 3. 2020 od 9.30 do 15.00 hod., lektor Bc. Veronika IJsselstijn, cena 1 050 Kč
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/seminare-efektivni-vychovy/mluvme-spolu-v-pohode/
Workshop Jak na emoce?
Sobota 8. 2. 2020, od 9.00 do 12.00 hod., lektor Mgr. Tatiana Jopková, cena 390 Kč
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-na-emoce/
Workshop Jak se domluvit s neklidným dítětem?
Pátek 3. 4. 2020 od 16.00 do 19.00 hod., lektor Mgr. Tatiana Jopková, cena 390 Kč
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-se-domluvit-s-neklidnym-ditetem/
Workshop Jak motivovat neklidné dítě?
Pátek 5. 6. 2020 od 16.00 do 19.00 hod., lektor Mgr. Tatiana Jopková, cena 390 Kč
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-motivovat-neklidne-dite/
Všechny akce se konají v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

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,
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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
Pohádkový rok
Vzdělávací kurz je realizován třemi semináři vždy v pondělí od 14 hodin, termíny lze dohodnout
individuálně. Své dovednosti v těchto seminářích rozšíříte o další netradiční výtvarné materiály
a techniky doplněné motivačními pohádkami. Vhodné pro předškolní vzdělávání a 1. stupeň ZŠ,
volnočasové aktivity. Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 1 950 Kč
Lektoři těchto kurzů:
Ivana Smutná, Ota Kolář, Karolína Stehlíková
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz

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:
9. 3. 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
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb., je možné na základě tří profesních kvalifikací a úspěšného složení
kvalifikačních zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci a po zkoušce na
stanovené škole i výuční list.
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
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
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S E M I N Á Ř P RO V E D O U CÍ Š KO L NÍ CH JÍ D E L E N, K U C H AŘ K Y
A P RA CO V NI C E V Ý DE JE N
Dovoluji si vás pozvat na seminář pro kuchařky, vedoucí školních jídelen, pracovnice výdejen, který
se koná dne 21. února 2020 ve školní jídelně při ZŠ náměstí Svornosti 2571/7, Brno-Žabovřesky.
Program:
1. Aktuální informace pro činnost školních jídelen:
• Změny od 1. ledna 2020 v činnosti školní jídelny a jejích pracovníků.
• Pracovník školní jídelny.
• Pracovněprávní vztah, pracovní zařazení do funkcí a rozdělení kompetencí jednotlivých
pracovníků. Pracovní náplň, odpovědnost za činnost ve ŠJ. Pracovní povinnosti a práva
vyplývající ze zákoníku práce.
2. Informace ke školským předpisům, vyhláška o školním stravování a všech ostatních souvisejících
zákonů a vyhlášek:
• Výklad platné legislativy pro činnost školních jídelen v oblasti ekonomiky a vnitřních předpisů,
normování a jeho kreativita, spotřební koš se zařazováním nových produktů, strávníci a jejich věk,
skladové hospodářství, účetní převod do dalšího roku. Majetek školní jídelny a související
předpisy.
4. Proškolení a osvědčení znalostí vybraných hygienických předpisů a protokol auditu 2020:
• Nařízení EU a Rady č. 852/2004, Kapitola XII. odst. 2 a 3, dále Pracovní řád pro školská zařízení
Čl. 9 odst. 7 ukládá ředitelům škol a ŠZ
5. Diskuze: Připravte si témata, o kterých bychom kolektivně vedli diskuzi.
Časový rozvrh:
7.30 – 8.00 hod
prezence, předání dokladů o zaplacení v hotovosti
Předpokládaný konec: v 11.30 hod.
Cena: 500 Kč
Každý další pracovník školní jídelny 300 Kč.
Školitel:
Dagmar Kadlecová – metodická činnost pro školní stravování a expert pro zpracování
a zavádění systému HACCP, auditorská činnost.
Přihlásit se na seminář můžete na e-mail: dagkadlecova@seznam.cz, pokud nemáte možnost, tak na
telefonní kontakt 776 618 653, 777 618 653. Dostavit se můžete i bez přihlášení.

S E M I N Á Ř V R ÁM C I P RO J E KT U Z DR AV Á Š KO L NÍ JÍ DE L NA
Praktický seminář Státního zdravotního ústavu – v rámci projektu Zdravá školní jídelna
Většinou doma polévky děti jedí. Některé děti s oblibou velikou porci. Ano asi nejvíce sexy jsou ty
krémové, hladká konzistence a krásné barvy. Ale proč ne? Jak na to ve školních jídelnách, aby i tady
děti polévky měly rády. Přijďte na jednodenní odborný seminář „I polévka může být sexy“ Státního
zdravotního ústavu – Zdravá školní jídelna a objevte spolu s námi magii výborných polévek.
Termín konání: 11. nebo 12. 2. 2020 (vyberte jedno datum)
Místo konání: MAKRO Akademie, Praha, Jeremiášova 1249/7
Cena semináře: 1.600 Kč vč. DPH / osoba
Cena zahrnuje: Teoretickou a praktickou část, občerstvení v průběhu konání semináře včetně oběda
Přihlášení na seminář: makroakademie@makro.cz
Organizační pokyny: Vzhledem k programu je nutné si vzít s sebou kuchařský pracovní oděv a obuv
Odborné informace, které jsou na semináři předávány, jsou postaveny na vědeckých základech či
vyplývají ze studií SZÚ. https://www.zdravaskolnijidelna.cz/clanky/prakticky-kurz-i-polevka-muzebyt-sexy. Pozvánka je přílohou elektronické verze Školního zpravodaje.

K U RZ P ŘÍ P RAVA S T RAV Y P O DL E Z Á S A D DI E T Y
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, příspěvková organizace pořádá kurz dalšího vzdělávání na téma
Příprava stravy podle zásad diety bezlepkové, bezlaktózové, šetřící a diabetické, který je určen pro
pracovníky připravující stravu se speciálními požadavky ve školských zařízením. Tento kurz v délce
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15 hodin, který je veden registrovanými nutričními terapeuty a lektory, zahrnuje část teoretickou
a praktickou. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Požadavky: základní dovednost v přípravě pokrmů, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
Termín konání:
18. 3., 19. 3. a 20. 3. 2020 od 13.30 do 18.30 hod. (vždy 5 hod.)
Místo konání:
odborné učebny SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, Brno
Kurzovné:
2 390 Kč
Závaznou přihlášku zašlete na eliasova@szsmerh.cz co nejrychleji, protože počet míst je omezen.
Podrobnější informace k platbě budou následně zaslány e-mailem. Kurzovné je po potvrzení přihlášky
nutné uhradit ještě před zahájením kurzu pokud možno obratem na účet školy. Kurz bude probíhat
v případě přihlášení minimálního počtu 10 účastníků.

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 4. 2. 2020 od 17.00 hod., sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Domy věčnosti XIII: Split a Sarajevo,
přednáška Heleny Bretfeldové, vstupné 30 Kč
NE 9. 2. 2020 od 10.30 hod., sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Medvídek Dubi na návštěvě u Helgy,
seznámení s životem a dílem ak. malířky Helgy Hoškové-Weissové, vstupné 30 Kč
PO 10. 2. 2020 od 17.00 hod., sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Plynové vozy a nacistická technologie
konečného řešení, přednáška historika Vojtěcha Kyncla, vstupné 30 Kč
ST 12. 2. 2020 od 17.00 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Divadelní představení Josefův
příběh. Loutkové představení divadelního spolku Můj domov z Dolních Kounic. Počet míst v sále na
židovském hřbitově je omezen, proto je nutná rezervace na adrese brno@jewishmuseum.cz. Vstupné
30 Kč.
ST 19. 2. 2020 od 17.00 hod., sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Konverze Židů ve středověkých Čechách
a na Moravě, přednáška Evy Doležalové z Historického ústavu AV. Vstupné 30 Kč
PO 24. 2. 2020 od 17.00 hod., sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Židé na panství Zábrdovice v první polovině
19. století, přednáška historika Bohumíra Smutného. Vstupné 30 Kč.

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Vychovatelka ŠD hledá místo na základní škole. Nástup možný ihned.
Kontakt:
tel. 721 737 773

P O DĚ KO V Á NÍ RO D I ČO V S K É V E ŘE JN O S T I
Rodiče dětí, které navštěvují MŠ Soukenickou Brno, děkují celému kolektivu této školy za vzornou
a nadstandardní péči o jejich děti. Oceňují i pestrý program a odpolední akce pro rodiče s dětmi.
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JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
Š KO LY V P ŘÍ RO DĚ , Š KO L NÍ V Ý L E T Y, E X K URZ E
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. Volné termíny: 28. 4. 2020,
8. 10. 2020
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
Maškarní bál v Zoo Brno – 29. 2. 2020 14.00 – 16.00
Sobotní odpoledne v zoologické zahradě bude patřit nápaditým zvířecím maskám a pořádné zábavě.
Tradiční maškarní bál s Brněnskými písničkovými tetinami – Matyldou a Klotyldou proběhne
v přednáškovém sále správní budovy Zoo. Platí se pouze vstupné do zoologické zahrady. Děti mohou
přijít ve zvířecích maskách. Program je vhodný i pro menší děti.

B R NĚ NS K É D Ě T S K É DI VA DL O
Brněnské Dětské Divadlo (BDD) hledá pro doplnění souboru děti s různými zájmy ve věku cca od 8 do
15 let (doplnění věkové skupiny).
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovnědramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé
jednotlivé divadelní inscenace.
Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného
reprízování. Další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný, lze to i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.
Projekt BDD se koná za finanční podpory statutárního města Brna, městské části Brno-střed
a Jihomoravského kraje.

19

