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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Částky pro školy v novém financování
MŠMT zveřejnilo částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje jsou zveřejněny
v elektronickém systému pro sběr dat a také na webu MŠMT.
Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na
rok 2020 najdete ZDE
Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které
jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020, najdete ZDE
Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020, najdete ZDE
Kvantifikace a struktura rozpočtu běžných výdajů ve výdajovém bloku regionálního školství včetně
běžných výdajů na přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„PŘO“) na rok 2020 je uvedena v následující tabulce:
Běžné výdaje
celkem
v Kč

Mzdové
prostředky
v Kč

Odvody
v Kč

Ostatní běžné
výdaje
v Kč

Počet
zaměstnanců

Výdaje RgŠ celkem:

160 858 720 117 109 877 446 660

39 311 577 894

11 669 695 563

252 938,00

Přímé výdaje RgŠ:
- zřizované ÚSC 1)
- soukromé 2)
- církevní 2)
Přímé výdaje PŘO 2)

157 528 468 513 107 667 228 004
148 335 332 880 107 667 228 004
7 252 957 500
1 940 178 133
3 330 251 604
2 210 218 656

38 516 657 922
38 516 657 922

11 344 582 587
2 151 446 954
7 252 957 500
1 940 178 133
325 112 976

248 481,50
248 481,50

794 919 972

4 456,50

V objemu OBV pro RgŠ ÚSC jsou v zájmu srovnatelnosti s předchozími roky zahrnuty i OBV na
rozvojové programy pro soukromé a církevní školství a PŘO
2)
Bez výdajů na rozvojové programy zahrnutých v 1)
1)

Více informací: http://www.msmt.cz/koncem-tydne-msmt-zverejni-castky-pro-jednotlive-skoly-v s

Program Erasmus+
Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže
a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na
partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů
a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání
a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.
Bližší informace na:
https://www.naerasmusplus.cz/cz/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
Veškerou podporu vám poskytne Dům zahraniční spolupráce (DZS) https://www.dzs.cz/cz/erasmusplus/
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/program-erasmus-upozorneni-na-vyzvu2020
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Audit vzdělávacího systému v ČR 2019
V Senátu PČR byl zveřejněn Audit vzdělávacího systému v ČR 2019. Jde o rozsáhlou, každoroční
analýzu stavu veřejného vzdělávání, jejíž ambicí je ukázat na klíčové výzvy a problémy, před nimiž
vzdělávání v ČR stojí, a předložit témata a doporučení, vycházející z širokého odborného konsensu.
Audit vzdělávacího systému v ČR 2019 naleznete zde
Odkaz: http://www.ceskaskola.cz/2020/02/audit-vzdelavaciho-systemu-v-cr-2019.html

Přijímání na střední školy a konzervatoře
MŠMT ČR zveřejňuje právní úpravu přijímacího řízení a tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání.
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí pro školní rok 2020/2021):
Celková informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce
2019/2020
Celková informace pro příjímací řízení
Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
2019 -Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami.pdf
Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí
2019 - Informace_přijímací řízení osob podle § 20 odst 4 ŠZ.pdf
Informace k přijímací zkoušce do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
2019 -Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sportovní přípravou.pdf
Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání – legislativa a další předpisy:
Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2019/2020 pro
přijímací řízení v roce 2020
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení)
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí pro školní rok
2020/2021):
Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných přijímacích zkoušek pro školní rok
2019/2020
Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné
přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
Další informace k přijímacímu řízení jsou publikovány na stránkách Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání (https://www.cermat.cz/)
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore?lang=1&ref=m&source=email

Metodicko výkladová příručka ke konkursním řízením ve školství
MŠMT ČR vydává Metodicko výkladovou příručku ke konkursnímu řízení ve školství:
Metodicko výkladová příručka ke konkursním řízením ve školství 2019.pdf
Odkaz:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenimve?lang=1&ref=m&source=email

Programy Velvyslanectví USA pro školy
Velvyslanectví USA v ČR nabízí pro školy a studenty zajímavé programy. Podrobnosti níže a na
uvedených odkazech.
Program Diplomaté do škol: jedná se o neformální setkání amerického diplomata s českými studenty,
program probíhá v angličtině a může mít konkrétní téma (např. život diplomata, možnosti studia
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v USA apod.), studenti mohou pokládat dotazy, program je zdarma a může proběhnout na škole či
v prostorách Amerického centra
Americká centra: v Praze (Tržiště 13, Praha 1), Brně (Kounicova 65a, Brno), Ostravě (ul. 28. října 2,
Ostrava) a Plzni (Univerzitní 22, Plzeň) najdete Americká centra, která nabízí: knihovny s americkými
tituly, různé kulturní akce (diskuse, přednášky, výstavy, filmové projekce, konverzační kluby atd.),
atd.
Vzdělávací online kurzy pro učitele anglického jazyka: každý rok můžeme nominovat několik učitelů,
kteří se mohou přihlásit zdarma na online kurzy na amerických univerzitách
English Teaching Forum: čtvrtletník – časopis pro učitele anglického jazyka pro podporu ve výuce,
zdarma rozesílán zájemcům
Program malých grantů: prostřednictvím programu malých grantů Velvyslanectví USA podporuje
kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují
porozumění mezi ČR a USA
Možnosti studia v USA: pro studenty středních škol existuje placený program Flex a pro studium na
vysokých školách poskytuje poradenství Fulbrightova komise
Kontakt:
Kristýna Šejnohová, American Center| U.S. Embassy Prague
Tržiště 13 | 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Tel: 257 022 336 | Cell: 724 153 731
E-mail: sejnohovak@state.gov | acprague@state.gov
Odkaz:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/programyvelvyslanectvi-usa-pro-skoly

Otevřené online kurzy pro učitele na Eduskopu
Eduskop je postavený na platformě Open edX. To samo o sobě je velmi záslužný počin, protože se
jedná o volně dostupný software (courseware) vyvíjený na MIT, u něhož je zaručena kvalita
i dlouhodobá udržitelnost (přenositelnost dat do nových verzí). Aktuálně se spouštějí dva kurzy –
Úvod do školní robotiky a Jak rozvíjet informatické myšlení. Autory obou jsou naši špičkoví
odborníci, a to nejen vysokoškolští učitelé, ale i praktici ze středních a základních škol.
Celý text naleznete zde
Odkaz: http://www.ceskaskola.cz/2020/02/borivoj-brdicka-otevrene-online-kurzy.html

Mezinárodní zpráva TALIS 2018
Česká školní inspekce zveřejňuje mezinárodní zprávu z šetření o vyučování a učení TALIS 2018,
v originálním znění i v českém překladu. Zpráva shrnuje zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů
škol, komentuje výsledky žáků z 31 států OECD a dalších 17 zemí a ekonomických regionů,
prezentuje zjištění doplněná o popis inspirativních přístupů ve vybraných zemích a nabízí také
doporučení OECD pro tvůrce vzdělávací politiky.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Mezinarodni-zprava-TALIS-2018
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Právní informace
Dne 1. 3. 2020 nabývá účinnosti:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se
stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města
Brna č. 1/2018 a 2/2019.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se
stanoví spádové obvody základních škol, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
č. 2/2018 a 3/2019.
Obě vyhlášky schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 11. 2. 2020.

Dovolená za odpracované dny
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
V předchozích příspěvcích bylo uvedeno, že rozeznáváme tři druhy dovolené, a to
• dovolenou za kalendářní rok (nebo její poměrnou část),
• dovolenou za odpracované dny
• dodatkovou dovolenou.
Již jsme se zmínili o dovolené za kalendářní rok a na poměrnou část dovolené za kalendářní rok.
V tomto příspěvku představíme dovolenou za odpracované dny.
Dovolená za odpracované dny náleží zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní
rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci
alespoň 60 dnů. Takovému zaměstnanci přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné
dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném
kalendářním roce. I zde platí, že za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval
převážnou část své směny, přičemž části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
V případě tohoto typu dovolené již právní úprava dává důraz na počet odpracovaných dní a to bez
vazby na jejich příslušnost ke kalendářním měsícům (jak je tomu v případě dovolená za poměrnou část
kalendářního roku). Právo na dovolenou za odpracované dny tak může vzniknout i při trvání
pracovního poměru po celý kalendářní rok, pokud přitom není odpracováno 60 dnů.1
Tento typ dovolené může být krácen pouze z důvodu dle ust. § 223 odst. 2 zákoníku práce, tedy pro
neomluveně zameškané směny (pracovního dne).2

Učitel roku 2020
OŠMT MMB děkuje za zaslané nominace na ocenění pedagogů u příležitosti Mezinárodního dne
učitelů. Slavnostní se uskuteční 27. 3. 2020 v Rytířském sále Nové radnice v Brně.
Srov. Komentář k § 214 zákoníku práce. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 2.
2020].
2
Srov. ust. § 223 odst. 5 zákoníku práce.
1
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Poděkování za Veletrh základních škol
OŠMT MMB děkuje všem školám a školským zařízením, které se podílely na Veletrhu základních
škol, který probíhal ve dnech 13. – 14. 2. 2020 ve SVČ Lužánky.

Poděkování za záchranu života
OŠMT MMB se připojuje k poděkování rodičů paní učitelce Mgr. Haně Pavlíčkové a panu učiteli
Mgr. Lukáši Götzovi ze ZŠ Horníkova 1 Brno, kteří svým pohotovým a rychlým jednáním dne
7. 2. 2020 přispěli k záchraně života jejich žákyně ze 7 A. Okamžitá pomoc záchranné služby tak
odvrátila i případné trvalé následky.

Blahopřání za Jihomoravského Ámose
OŠMT MMB blahopřeje paní učitelce Mgr. Marii Vaňkové z Masarykovy základní školy
Kamenačky, Brno k získání titulu Jihomoravský Ámos 2020.

Mateřinka Brno 2020
20. ročník nesoutěžní přehlídky Mateřinka Brno 2020 proběhne v úterý 10. března 2020 v KC
Semilasso, Palackého třída 126, Brno-Královo Pole. Akce začíná v 15.00 hod.

Plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního
docházení žáka do školy
Na základě opakujících se dotazů zveřejňujeme kontakt na ZŠ Březová u Uherského Hradiště, která
nabízí propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je
systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se
s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících
společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým
z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.
Více informací získáte zde: http://www.zsbrezova.eu/individualni-vzdelavani

Nabídka Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna pro
základní školy
V rámci osvěty v oblasti udržitelné energetiky a klimatu nabízí Odbor životního prostředí Magistrátu
města Brna zapůjčit základním školám šest roll-up bannerů zaměřených na problematiku snižování
emisí. Bannery jsou zpracované hravou formou a pochopitelné pro žáky základních škol. Jedná se
o putovní výstavu (týden a více – dle domluvy), která bude umístěna ve zvolené učebně nebo na
chodbě, kde žáci budou mít možnost seznámit se s touto problematikou.
Náhled roll-up bannerů je součástí elektronické verze tohoto čísla Školního zpravodaje.
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, referentku
energetického managementu, e-mailem: doubkova.barbora@brno.cz nebo telefonicky: 542 174 368.
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Speciální olympiáda pro žáky s poruchami učení na ZŠ
Bosonožská
Základní škola Brno, Bosonožská 9 organizuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Brna
již 15. ročník speciální olympiády. Jedná se o soutěž žáků se specifickými poruchami učení, které
diagnostikovalo poradenské zařízení. Soutěž se uskuteční ve středu 6. 5. 2020, přihlášky je nutné
zaslat do 30. dubna 2020.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

Výtvarná přehlídka „Nezapomeneme“
Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Praze a W&ART, z. s. vyhlašují tříetapovou československou
výtvarnou přehlídku Nezapomeneme k uctění 75. výročí od konce 2. světové války a uctění obětí
holocaustu. Studenti ZŠ, SŠ i VŠ v České a Slovenské republice, ale i individuální zájemci, dostanou
příležitost tvořit díla na téma holocaust nebo osvobození vlasti. Projekt podpořila i Komise pro
školství a sport Asociace krajů ČR.
Více informací naleznete na přiloženém letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla Školního
zpravodaje.

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 minulého čísla školního zpravodaje byl zaslán 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

Vzdělávání v oblasti bezpečnosti
Společnost PMVIA s. r. o. nabízí pedagogům semináře v oblasti bezpečnosti a závadových jevů žáků
a pedagogů na školách a školských zařízeních. Tyto akreditované akce vycházejí z Metodického
doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – z Minimálního
standardu bezpečnosti vydaného MŠMT, č. j. MSMT-1981/2015-1. Bližší informace naleznete na
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dvou letáčcích k tématům EXTREMISMUS a MIMOŘÁDNÉ SITUACE v přiložených elektronických
souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.

Strategie a krátkodobý realizační plán pro oblast rizikového
chování JMK
OŠMT MMB upozorňuje, že Rada JMK chválila Strategii Jihomoravského kraje pro oblast rizikového
chování, závislostí a závislostního chování na období 2020–2028 a Krátkodobý realizační plán pro
oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020–2021.
• Strategie JMK pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 20202028.pdf
• Krátkodobý realizační plán pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování JMK
na období 2020–2021.pdf

Statistická ročenka Jihomoravského kraje
OŠMT MMB upozorňuje na vydání Statistické ročenky Jihomoravského kraje, která je stěžejní
publikací krajského pracoviště Českého statistického úřadu v Brně. Přináší souborný statistický
přehled o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho dílčích územních celcích.
Odkaz na publikaci:
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-jihomoravskeho-kraje-2019

Zoo Brno a stanice zájmových činnosti
Zoo Brno a stanice zájmových činností nabízí žákům i pedagogům zajímavé akce na březen i duben.
Bližší informace o těchto akcích naleznete v kapitolách Vzdělávání a nabídky pro školy, Soutěže
a Školení a kurzy 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)
ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ – PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEDOUCÍ
P R A C O V N Í K Y M AT E Ř S K Ý C H A Z Á K L A D N Í C H Š K O L S L E K T O R E M
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 hodin
Místo konání:
školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1
Cílová skupina:
ředitelé základních, mateřských a základních uměleckých škol na území
statutárního města Brna
Anotace: 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: 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.

PREVENCE EXTREMISMU A RADIKALISMU PRO UČITELE OBČANSKÉ
VÝCHOVY V 8. A 9. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Seminář je zaměřen na problematiku bezpečnosti a závadových jevů ve školách:
• vymezení pojmu extremismus v různých oblastech a prostředích současného světa
• vliv a podoby extremismu a radikalismu na mládež a rizika z nich plynoucí
• projevy tohoto fenoménu v České republice v porovnání s Evropou, resp. světem.
• subkultury ve školském prostředí
• práce s informacemi, vnímání médií
Lektor:
Mgr. Martin Menšík
Cílová skupina:
učitelé občanské výchovy osmých a devátých ročníků ZŠ
Datum:
20. 4. 2020 od 12.00 do 16.00 hodin
Místo konání:
školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1
Registrace: na webovém rozhraní http://map2.brno.cz. Na seminář je nutná registrace, počet
účastníků je omezen.

11

T V O ŘÍ M E Z E D ŘE VA
PRO UČITELE PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Seminář je zaměřen na práci s přírodními materiály a zpracování dřevěných výrobků ze smrkového
dřeva. Účastníci si sami vyzkouší zpracování výrobků a činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky,
rozvíjení pracovních schopností a dovedností žáků v pracovních činnostech na 1. i 2. stupni základních
škol. Svoje výrobky si mohou účastníci odnést do školy pro inspiraci a motivaci žáků k tvoření ve
třídě, v družině nebo kroužcích.
Lektor:
Mgr. Jan Helis
Cílová skupina:
učitelé pracovních činností na ZŠ
Datum:
23. 4. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin
Místo konání:
školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1
Registrace: na webovém rozhraní http://map2.brno.cz. Na seminář je nutná registrace, počet
účastníků je omezen.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
V Ý U KO V É P RO G RA M Y A E X K URZ E V Z O O BR NO
Všechny žáky a jejich učitele srdečně zveme na návštěvu zoologické zahrady. V rámci přírodovědy
nebo biologie u nás můžete absolvovat některý z nabízených výukových programů. Každý program je
koncipován do dvou částí, celková délka většinou představuje tři vyučovací hodiny. Některé programy
však nabízíme i v delší variantě – čtyř vyučovacích hodin. První část programu probíhá ve výukovém
sále ve správní budově zoo. Výuku v sále doplněnou dotazy žáků zoopedagog zpestřuje ukázkou
živého zvířete nebo přírodnin. Druhou část programu žáci absolvují v areálu zoo, s průvodcem
pozorují vybrané druhy zvířat, které se vztahují k probíranému tématu. Cena vstupného pro žáky
a studenty: 65,- Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma (1 pedagog na 10 žáků).
Kromě výukových programů nabízíme školním kolektivům také EXKURZE s průvodcem, které jsou
vhodné pro všechny věkové kategorie. Během společné dvouhodinové prohlídky vás seznámíme
s některými druhy zvířat, jejich chováním i potravou, problematikou ochrany přírody a významem
zoo. Exkurze je doplněna ukázkou některých přírodnin. Nabídku výukových programů, včetně online
rezervace najdete na: https://www.zoobrno.cz/booking/vyukove-programy

A P L I K A CE V R C Y K L I S TA
Nová aplikace „VR cyklista“ učí bezpečným zásadám jízdy na kole ve virtuální realitě. Aplikace
obsahuje všechna nejdůležitější témata bezpečného chování na kole. Je určena nejen dětem, ale také
široké veřejnosti i seniorům. Je určena pro mobilní telefony a tablety s operačními systémy Android
a iOS a je zdarma. Více informací o aplikaci naleznete zde: www.bezpecnecesty.cz/vr-cyklista
Obrázky jsou ke stažení zde: www.bezpecnecesty.cz/data/tmp/vr-cyklista-obrazky.zip

K L O BO UK Y N E J E N V HI S TO R I I
Kloboukovský klub z. s. nabízí školám kulturně a výchovně vzdělávací program na téma Klobouky
nejen v historii a co to je kloboukovská etiketa spojený s kostýmovou přehlídkou. Program je vhodný
pro žáky od 5. tříd ZŠ a trvá 45 minut.
Bližší informace naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla 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/
Programy pro školy:
Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ:
Za markraběte Jošta
Pro 1. stupeň ZŠ
Dobývání Brna Švédy – Dílna animovaného filmu
Pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
Řemeslné dílny
Pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ: Středověké město a hrad, Brno ve švédském obležení, Dobývání Brna
Švédy – Dílna animovaného filmu, Jak šlo řemeslo Brnem, Na cestě k Velkému Brnu, Mé žaláře, Na
cestě k Velkému Brnu, Slyš obraz, probuď sochu / Do expozic moderny s výtvarnou dílnou, Oživ
obraz! – Dílna animovaného filmu
Informace a objednávky:
(programy k historickým výstavám a expozicím)
tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz
(programy k výtvarným výstavám a expozicím)
tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na:
http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
Informace: Muzeum města Brna informuje, že již je otevřena vstupní brána do areálu hradu
Špilberk od ulice Husovy, která byla zavřená od července 2017. Kasematy zatím zůstávají přístupné
z malého nádvoří. Původní vstup do kasemat od severního přístavku včetně nové pokladny bude
v provozu od dubna 2020. Slavnostní otevření lapidária v opravených vodojemech se uskuteční
1. dubna 2020.
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.

T E CH NI CKÉ M UZ E UM BR N O
KDE NÁS NAJDETE: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole, tel.:
+420 541 421 411 (ústředna, recepce), Fax: +420 541 214 418,e-mail: info@tmbrno.cz
Prohlídky muzea pro organizované skupiny objednávejte na: objednavky@tmbrno.cz
Doprovodné programy k aktuálním výstavám pro děti a mládež 2020:
ZA OSTNATÝM DRÁTEM – Jedná se o dva edukační programy k aktuální výstavě Železná opona
1948–1989. V prvním programu cílíme na mladší posluchače prvního stupně ZŠ. Společně
s průvodcem, slavným psem Brekem, se zaměříme na životy pohraničníků a lidí, kteří se snažili
z republiky uprchnout. Co vlastně Železná opona symbolizovala a jaké byly strany, které od sebe
oddělovala? Se staršími žáky druhého stupně ZŠ se budeme pomocí únikové hry snažit interaktivním
postupem vžít a vcítit přímo do různých postav tehdejší doby. Čeká vás množství autentických
exponátů v čele se signální stěnou až do 3. května 2020.
Délka programu: 60 minut RVP: Člověk a společnost/ dějepis, Člověk a jeho svět Doporučený věk:
ZŠ I. a II. stupeň, SŠ, VŠ Kapacita: max. 25 žáků
ZA REPUBLIKU! – Doprovodný edukační program k výstavě s názvem V Těžkých dobách – Boj
o hranice 1918–1919. Formou komentované prohlídky vám představíme historické události spojené
se vznikem Československa. Budete mít možnost poznat osudy konkrétních vojáků, kteří se účastnili
bojů o hranice. Také se seznámíte s výstrojí a výzbrojí armády. Budete mít možnost vžít se do role
běžného vojáka. Program končí již 30. března 2020. Délka programu: 45 minut RVP: Člověk
a společnost /dějepis, Člověk a jeho svět, Doporučený věk: ZŠ II. stupeň, SŠ, VŠ Kapacita: max. 25
žáků
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Objednávky programu: Objednávky prosím pište na e-mailovou adresu objednavky@tmbrno.cz.
V případě dotazů volejte na pevnou linku 541 421 444 či mobil 775 908 565.

SOUTĚŽE
S O UT Ě Ž KE S V Ě TO V É M U D NI V O DY
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dětskou soutěž ke Světovému dni vody 2020. Soutěž je určena pro
žáky základních škol, nižších tříd víceletých gymnázií a školy pro žáky se speciálně vzdělávacími
potřebami, letošním tématem je „Voda a klimatická změna“.
Upozorňujeme na změnu oproti předchozím letům. Letos je třeba, aby škola vyhodnotila soutěž
v rámci jednotlivých kategorií, a na Ministerstvo zemědělství poslala pouze tři vítězné práce v rámci
každé kategorie. Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.
Dokumenty je možné stáhnout rovněž na stránkách Ministerstva zemědělství: www.eagri.cz/detskasoutez.
Vítězné práce je třeba doručit na Ministerstvo zemědělství v termínu do 13. 3. 2020.

Z O O BR NO – S O UT Ě Ž E P RO Š KO LY
Into the Wild with English Guide 7. 4. 2020
Sedmého dubna proběhne v Zoo Brno oblíbená soutěž – „Into the Wild with English Guide“. Jedná
se již o šestý ročník zoologické soutěže v anglickém jazyce pro tříčlenná družstva žáků druhého stupně
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tuto soutěž pro vás již tradičně
připravují studenti Gymnázia Slovanské náměstí Brno spolu se zaměstnanci Zoo Brno. Přihlašování
probíhá od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2020 na https://is.zoobrno.cz/souteze-pro-skoly/. Přihlásit můžete
maximálně dvě družstva z jedné školy. Soutěžící žáci mají i s pedagogickým doprovodem vstup na
soutěž zdarma. Kontakt a informace: galova@zoobrno.cz
Ptačí den pro školy – 1. 4. 2020
Mezinárodní den ptactva si v Zoo Brno připomeneme tradiční soutěží pro milovníky ornitologie. Tato
soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních škol a tomu odpovídající ročníky víceletých
gymnázií. Soutěž se uskuteční ve středu 1. dubna 2020 v Zoo Brno. Sraz soutěžících je v promítacím
sále správní budovy v 9.15, soutěžit se bude do 12.30. Soutěžící žáci i jejich doprovod mají vstup na
soutěž zdarma. O vítězích rozhodne soutěžní kvíz umístěný v areálu zoologické zahrady. Z každé
školy se může přihlásit maximálně jedno čtyřčlenné družstvo. Přihlásit se můžete od 1. února do
20. března 2020 na https://is.zoobrno.cz/souteze-pro-skoly/.
Zlatý list
Už podruhé se bude konat v Zoo Brno celostátní přírodovědná soutěž pro žáky základních škol Zlatý
list. Tato soutěž se koná ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a Zoo Brno je pořadatelem
základního kola. Základní kolo se uskuteční 4. května 2020. Přihlášení bude možné od druhé
poloviny března do konce dubna.
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N E JL E P Š Í K UC HAŘ K A/ K U C H AŘ RO K U 2 02 0 V E S P O L E ČN É M
S T RAV O V Á NÍ
Asociace kuchařů a cukrářů ČR vyhlašuje 3. ročník soutěže pro kuchařky a kuchaře z mateřských škol,
základních škol, středních škol, nemocnic, domovů seniorů…
Soutěžní kategorie:
• Nejchutnější svačinky v mateřských školách – propozice a přihlášky zde
• Nejchutnější pokrm v základních školách – propozice a přihlášky zde
• Nejatraktivnější pokrm ve středních školách – propozice a přihlášky zde
• Nejlepší moderní bezmasý pokrm – propozice a přihlášky zde
• Nejlepší bezlepkový pokrm – propozice a přihlášky zde
• Nejlepší pokrm pro seniory 70+ - propozice a přihlášky zde
Korespondenčního kolo od 3. února do 31. května 2020
Termín finálového kola: 25. - 27. srpna 2020 v MAKRO AKADEMII Praha, zúčastní se 10
nejlepších v korespondenčním kole z každé kategorie.
Pro školní jídelny v České republice jsou určeny především první čtyři kategorie, čtvrtá až šestá
kategorie je otevřená všem kuchařkám a kuchařům.
https://akc.cz/soutez-319/nejlepsi-kucharka-kuchar-roku-2020-ve-spolecnem-stravovani

ŠKOLENÍ A KURZY
S E V HL Í D KA – N AB Í D KA V Z DĚ L ÁV ÁN Í P RO P E DA G O G Y
SEV Hlídka nově nabízí akreditované programy pro učitele MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ nebo pro pedagogy
středisek volného času a koordinátory EVVO. Na programy se lze přihlásit na adrese:
https://is.sevhlidka.cz/akce nebo na mailu musilova@zoobrno.cz .
Pokusy pro nejmenší – pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ s Radkem Matuškou. Teoretická i praktická
ukázka aktivit z oblasti chemie a přírodních věd. Chemie pro děti zábavnou formou.
Termíny:
27. 3. 2020 (4 hodiny), 15.30 – 19.30 hod., 250 Kč
28. 3. 2020 (8 hodin), 9.00 – 17.00 hod., 500 Kč
Praktické poznávání ptačích druhů – ornitologická exkurze parkem Špilberk s doc. RNDr. Oldřichem
Sychrou, Ph.D. – pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. Rozpoznávání ptačích druhů podle morfologie i zpěvu
ve známém a dostupném prostředí.
Termíny:
3. 4. 2020 (4 hodiny) 16.00 – 20.00 hod., 250 Kč
17. 4. 2020 (4 hodiny) 16.00 – 20.00 hod., 250 Kč
Význam Zoo – pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ s RNDr. Petrem Suvorovem, Ph.D. Zoo jako učební
pomůcka při vzdělávání dětí, využití prostředí zoo ve vlastní výuce.
Termíny:
4. 3. 2020 (4 hodiny) 14.00 – 18.00 hod., 250 Kč
18. 3. 2020 (4 hodiny) 14.00 – 18.00 hod., 250 Kč

C E NT RU M P RE V E N CE V B R NĚ
Centrum prevence v Brně, Společnost Podané ruce o. p. s. realizuje všeobecné, selektivní a indikované
programy primární prevence v Jihomoravském kraji.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje nebo na webu: www.prevence.podaneruce.cz.
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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
Datum a čas: pravidelně 2–4× týdně (dle individuálních potřeb dítěte a domluvy s rodinou)
https://www.neklidne-deti.cz/programy/doucovani-deti-s-adhd/
Mluvme spolu v pohodě
Datum a čas: sobota 14. 3. 2020 v čase 9.30 – 15.00 hod.
Lektor: Bc. Veronika IJsselstijn, cena: 1.050 Kč
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/poradame/seminare-efektivni-vychova/
Workshop Jak se domluvit s neklidným dítětem?
Datum a čas: pátek 3. 4. 2020, 16.00 – 19.00 hod., cena: 390 Kč
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-se-domluvit-s-neklidnym-ditetem/
Workshop Jak motivovat neklidné dítě?
Datum a čas: pátek 5. 6. 2020, 16.00 – 19.00 hod., cena: 390 Kč
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-motivovat-neklidne-dite/
Všechny semináře 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,
pracovníky s dětmi i seniory. Všechny nabízené akce jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kreativní nápadník:
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

Č E S KÁ KL A S I KA V M O DE RNÍ M P O D Á NÍ – P O D R UHÉ
Asociace školních jídelen České republiky vás zve na jednodenní odborný seminář pro
zaměstnance školních jídelen konaný v Krajském centru sdílení dobré praxe – „ČESKÁ KLASIKA
V MODERNÍM PODÁNÍ - PODRUHÉ“. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2020
v Krajském centru sdílení dobré praxe při Školní jídelně náměstí Svornosti 7, Brno. Seminář je
vhodný pro vedoucí a kuchařky školních jídelen. Účast na akci přislíbila Mgr. Kateřina Valachová
a také Markéta Hrubešová. Bližší program semináře naleznete na našich stránkách, kde bude rovněž
probíhat přihlašování. Cena semináře je 500 Kč.
https://asjcr.cz/akce/seminar-ceska-klasika-podruhe-brno-09-04-2020
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D UŠ E V NÍ Z D RAV O V Ě DA P RO UČI T E L E
Akreditovaný kurz určený pro pedagogy 2. stupně základních škol a středních škol. Zaměřuje se na
péči o duševní zdraví, předcházení syndromu vyhoření, psychohygienu, relaxaci metodou všímavosti
(mindfulness), ale také na komunikaci o duševním zdraví ve třídě i s jednotlivcem, nejčastější
diagnózy u dětí a mladistvých a další. Více informací: Duševní zdravověda pro učitele.pdf
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/dusevni-zdravoveda-proucitele

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/
PO 9. 3. 2020 od 17.00 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nacistická propaganda ve filmu
a fotografiích. Přednáška historičky Židovského muzea v Praze Jany Šplíchalové.
ST 11. 3. 2020 od 17.00 hod., sál OKV, tř. Kpt. Jaroše 3: U Bermanů se ráno nejdříve hrálo a potom
teprve snídalo. Přednáška historičky Marty Leblové. Vstupné 30 Kč.
NE 15. 3. 2020 od 17.00 hod.. Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nedělní dílna pro rodiče s dětmi.
Medvídek Dubi před sochou prezidenta Osvoboditele. Vstupné 30 Kč.
ČT 19. 3. 2020 od 17.00 hod., sál OKV, tř. Kpt. Jaroše 3: Současný izraelský film: Kadosh. Film
představí filmová teoretička Alice Aronová. Film bude promítán v původním znění s tituly. Vstupné
30 Kč.
PO 23. 3. 2020 od 17.00 hod., sál OKV, tř. Kpt. Jaroše 3: Židovská témata a postavy u Marie von
Exner-Eschenbachové, Ferdinanda Saara a Jakoba Julia Davida. Vstupné 30 Kč.
ČT 26. 3. 2020 od 17.00 hod., sál OKV, tř. Kpt. Jaroše 3: Brány ghetta se otevřely. Teritoriální
ghetto. Vstupné 30 Kč.

ŠKOLY ŠKOLÁM
J U ND RO V S K Á V O N I Č K A 20 2 0
MŠ Dubová 2, Brno zve milovníky dětského folkloru na tradiční festival souborů z Brna a okolí,
pořádaný pod záštitou MČ Jundrov, dne 26. 3. 2020 od 16.00 hodin do KC Svratka v Jundrově,
Veslařská 56. Vstupné dobrovolné.
Mgr. Anna Balšínková, ředitelka školy.

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a, p. o.
hledá do svého kolektivu asistenta pedagoga na plný úvazek.
Nástup od 1. 4. 2020. Kontakt: email: mspuchyrova@volny.cz,

tel. 737 886 291

MŠ G. Preissové Brno Žabovřesky přijme vedoucí ŠJ na úvazek 0,5, nástup duben 2020.
Kontakt:
ms.preissove8@seznam.cz,
tel: 777 321 841
Školní jídelna Laštůvkova 77, Brno
přijme pomocnou kuchařku na celý, popř. zkrácený úvazek. Informace na tel. 604 733 594
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Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ s dlouholetou praxí hledá krátkodobý úvazek nebo zástup (březen – 15. květen 2020).
Kontakt:
tel. 723 881 454

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
VAC HŮ V S BO R M O RAV S K Ý C H U ČI T E L E K
Vachův sbor moravských učitelek připravil nový program na rok 2020. Upozorňuje, že v listopadu
2020 se uskuteční Výroční sborový koncert ke 160. výročí narození Ferdinanda Vacha
v Konventu Milosrdných bratří.
Více informací naleznete na přiloženém letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla Školního
zpravodaje nebo na adrese www.vsmu.cz.

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

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 výchovně-dramatické 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

