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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství
ze dne 15. 4. 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo
s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology na uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství
coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat
zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní a závěrečnou zkoušku
či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů
základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto
školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou
situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na
vývoji epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.
 U vysokých škol bude již od 20. dubna možná individuální aktivita v rámci studia posledního
ročníku, a to vždy v maximálním počtu pěti studentů. Jedná se zejména o aktivity, které jsou
nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Knihovny
a studovny pak budou otevřeny jen za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.
 Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků
středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na
maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel
školy. Od tohoto data bude možná také individuální výuka v základních uměleckých a jazykových
školách s právem státní jazykové zkoušky. Obnoví se také prezenční vzdělávání ve školách při
dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech a stejně tak i činnost
školských poradenských zařízení.
 Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na
vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci
ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, stejně jako žáků
a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude
také umožněna výuka v základních uměleckých a jazykových školách s právem státní jazykové
zkoušky a ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.
 Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit,
musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 Složení skupin bude neměnné, dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude
omezený.
 Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
 Tělesná výuka bude zakázána.
 Otevření školních jídelen bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními
podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
 V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím
nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, stejně tak
mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.
V červnu se budou realizovat maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace
praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších
odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická
situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky
2. stupňů ZŠ a středních škol.

4

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve
středních školách.
Odkaz: http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru
Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí
s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy,
které se této problematiky týkají. Dotazy budou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na
svou otázku, kontaktujte prosím naše speciální linky, které jsme v souvislosti s aktuální situací zřídili.
Děkujeme všem!
Nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru naleznete na webu Ministerstva
zdravotnictví .
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných
opatřeních Vlády ČR naleznete na jednom místě ZDE.
Nejčastější dotazy týkající se vysokých škol naleznete ZDE.
FAQ k programu Erasmus+ pak naleznete ZDE.
Legislativu k problematice přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, včetně metodiky
a přehledných schémat najdete ZDE.
Do konce dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky
v souvislosti s postupným otevíráním škol. Postupně budou také upřesňovány informace týkající se
rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků).
Odkaz: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku
Ministerstvo školství připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů pro
vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzděláváni pomocí dálkových nástrojů. Tento
soubor budeme pravidelně aktualizovat.
Materiál ke stažení v PDF naleznete ZDE.
Tipy a informace NPI pro ředitele, učitele a rodiče žáků – Speciál pro podporu výuky na
dálku NPI ČR
Tipy NPMK ke vzdělávání přes média: Na pomoc školám v období koronaviru i po němhistorické školní filmy
Odkaz: http://www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skoly-v-obdobi-vzdelavani-na-dalku

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiál k povinnému
předškolnímu vzdělávání.
Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnimvzdelavani

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci
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zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se
v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se
školským zákonem (§ 34 odst. 2).
Více informací: http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

Vyhláška MŠMT: Jak hodnotit žáky za 2. pololetí školního roku
2019/2020
MŠMT ČR připravilo Návrh vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí
školního roku 2019/2020. Budeme vás informovat, jakmile bude vyhláška schválena.
Více informací naleznete zde.

Informace o změně formy vzdělávacího programu v rámci DVPP
V souvislosti s opatřeními navazujícími na usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí
krizového opatření podle Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako příslušný správní orgán pro
udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, že umožňuje realizovat
aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě)
nově také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě oznámení akreditované
vzdělávací instituce a za specifických podmínek.
Více informací naleznete na tomto odkaze:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-o-moznosti-zmeny-formy-uskutecnovanivzdelavaciho

Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologické poradny.pdf
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/pedagogicko-psychologicke-poradny

Přehled vysokých škol v ČR
MŠMT zveřejňuje a aktualizuje seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních
vysokých škol a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území
poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.
Detailní informace o níže uvedených vysokých školách, včetně realizovaných studijních programů
a oborů naleznete v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.
 Veřejné vysoké školy
 Státní vysoké školy
 Soukromé vysoké školy
 Zahraniční vysoké školy
Více
informací:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr3?lang=1&ref=m&source=email
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Výsledky rozvojového programu
MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020
(čj.: MSMT-33 014/2019).
Soubor s výsledky ke stažení zde: dotace_cizinci_rok_2020_33014_19.pdf
Odkaz:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vysledky-rozvojoveho-programupodpora-vzdelavani-cizincu-ve

Společné vzdělávání
Upozorňujeme, že MŠMT ČR zpřehlednilo svou webovou stránku týkající se společného vzdělávání.
Více informací naleznete na tomto odkaze:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Vybraná zjištění ČŠI v distančním vzdělávání
V termínu od 1. dubna do 14. dubna 2020 realizovala Česká školní inspekce řízené telefonické
rozhovory s řediteli téměř 5.000 základních a středních škol. Cílem těchto telefonických rozhovorů
bylo zjistit, jakými formami a způsoby školy distanční vzdělávání pojímají, na co se při vzdělávání
zaměřují, jak se daří s žáky komunikovat, s jakými překážkami se setkávají nebo jakou pomoc či
podporu potřebují. Vybraná zjištění byla prezentována ve středu 15. dubna 2020 na tiskové
konferenci.
Vybraná zjištění jsou k dispozici v přiložené prezentaci z tiskové konference České školní inspekce ze
dne 15. 4. 2020. Podrobná tematická zpráva z tohoto zjišťování bude zpracována v horizontu dvou
týdnů. Prezentace ČŠI: Distanční vzdělávání - řízené rozhovory s řediteli škol
Více informací: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrana-zjisteni-Ceske-skolni-inspekce-k-distancni

Testy k výuce v pořadu UčíTelka
V úzké spolupráci s učitelkami, které vedou výuku v pořadu České televize UčíTelka, připravuje
Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy pokrývající právě to učivo, které je v pořadu
UčíTelka v českém jazyce, matematice a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět probíráno. Testy jsou
k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.
Více informací:
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-pripravila-opakovaci-a-procv

Rozšířené vydání národní zprávy TALIS 2018
Česká školní inspekce zveřejňuje druhé, rozšířené vydání národní zprávy z mezinárodního šetření
o vyučování a učení TALIS 2018. V publikaci jsou nově poskytnuta komentovaná data přibližující
pohled ředitelů škol na vykonávané činnosti a na spokojenost s prací. Dále je pozornost věnována
hodnocení práce učitelů a podpoře jejich vzájemné spolupráce.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Rozsirene-vydani-narodni-zpravy-TALIS-2018
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Dezinfekční roztok na ruce
SPŠCH Brno, Vranovská 65 vyrábí bezoplachový dezinfekční roztok na ruce, který je připraven dle
receptury WHO. Škola má k výrobě všechna potřebná souhlasná vyjádření od příslušných autorit.
Velmi nízká cena 35 Kč zahrnuje pouze materiálové náklady. Na adrese www.spschbr.cz (hlavní
strana – Dezinfekčni roztok na ruce) lze pomocí objednávkového formuláře objednat potřebné
množství.

Bližší informace k opatřením ve městě Brně
OŠMT MMB upozorňuje, že na adrese www.brno.cz/koronavirus/ naleznete veškeré aktuální
informace k opatřením města Brna v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2.
Soukromé mateřské školy a dětské skupiny mohou na základě rozhodnutí svého zřizovatele
otevřít kdykoli od 20. dubna včetně. Mateřské školy zřizované městem čekají na metodiku, kterou
má do konce dubna vypracovat ministerstvo školství. Ta by měla stanovit, jaká hygienická opatření
bude potřeba přijmout a dodržovat, aby se minimalizovalo riziko šíření koronaviru. Více informací
zde.

Poděkování školám a školským zařízením
OŠMT MMB děkuje všem školám a školským zařízením, které se podílely a podílejí na spolupráci
v době koronavirové krize jakoukoliv pomocí, například šitím roušek, dodáváním dezinfekce apod.,
ale také zajišťováním a zkvalitňováním online výuky.

Právní informace
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Od 1. června 2020 budou mateřské školy na základě novelizace zákoníku práce zákonem
č. 366/2019 Sb. odpovídat za škodu podle zákoníku práce stejně jako u žáků základních škol
nebo u základních uměleckých škol ve smyslu ust. § 391 odst. 2 zákoníku práce.
§ 391 odst. 2 zákoníku práce tedy bude znít: “Za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách,
žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním,
odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském
zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného
školského zařízení.“
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Výpověď dohodou
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
V souvislosti se situací vzniklou v důsledku šíření nákazy novým koronavirem se množí dotazy na
„výpověď dohodou“, proto se v tomto příspěvku budeme věnovat tomuto nesmyslnému označení.
„Výpověď dohodou“ je právní protimluv. Zákoník práce nezná způsob skončení pracovního poměru
„výpovědí dohodou“. Uvedené označení v sobě směšuje dvě zcela odlišná právní jednání směřující
k rozvázání pracovního poměru, a to výpověď a dohodu o rozvázání pracovního poměru. Tato dvě
právní jednání je od sebe potřeba pečlivě odlišovat.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru (ust. § 49 zákoníku práce) je dvoustranné právní jednání
směřující k rozvázání pracovního poměru na základě souhlasné vůle obou stran (jak zaměstnance, tak
zaměstnavatele). Žádná ze stran nesmí být k uzavření nucena (např. bezprávní vyhrůžkou). Dohodnouli se strany na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodnou-li se
zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným
dnem.
Výpověď z pracovního poměru je oproti tomu jednostranné adresné právní jednání (není potřeba
souhlasu druhé strany), které rovněž vede k rozvázání pracovního poměru. Jednostranné právní
jednání je perfektní až dojitím adresátovi, což znamená, že se daný projev vůle dostane do sféry
dispozice adresáta, který má tak objektivní možnost se s obsahem tohoto právního jednání seznámit.
Výpověď z pracovního poměru musí být zaměstnanci doručena do vlastních rukou (ust. § 334
zákoníku práce). Výpověď doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti,
v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických
komunikací1. Není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb. Zaměstnanec pak výpověď doručuje zaměstnavateli zpravidla osobním předáním
v místě sídla zaměstnavatele (ust. § 337 zákoníku práce). Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel
povinen doručení písemnosti podle věty první písemně potvrdit.
Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Zaměstnavatel může dát
zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 zákoníku práce2, zaměstnanec může
dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pracovní poměr nekončí
doručením výpovědi, ale až uplynutím výpovědní doby. Výpověď může být odvolána pouze se
souhlasem druhé smluvní strany, přičemž odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být
písemné.
Pracovní poměr nekončí doručením výpovědi, ale až uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba
musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.

Stanovisko k lékařským potvrzením při zápisu do MŠ
OŠMT MMB zveřejňuje výkladové stanovisko MZ ČR k lékařským potvrzením požadovaným při
zápisu do mateřských škol vzhledem k současnému rozšíření onemocnění způsobeným novým
koronavirem.
Toto stanovisko naleznete v plném znění v přiložených souborech tohoto čísla školního zpravodaje.

Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může zaměstnavatel písemnost doručit výlučně
tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli
elektronickou adresu pro doručování.
2
Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit (nikoliv právně
kvalifikovat) tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
1
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Varování před škodlivými aktivitami souvisejícími s koronavirem
U P O Z O R N Ě N Í N A P O D V O D N É E - M A I LY
Podle dostupných informací z otevřených zdrojů se v posledních dnech šíří podvodné e-maily, které
zneužívají epidemie koronaviru Covid-19. Některé z těchto e-mailů se snaží napodobovat legitimní
korespondenci od Světové zdravotnické organizace (WHO).
Více:
https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/hrozby/2731-upozorneni-na-podvodne-emailyzneuzivajici-epidemie-koronaviru/

D O P O R U Č E N Í P R O P Ř Í PA D P O D V O D N Ý C H E - M A I L Ů
Národní centrum kybernetické bezpečnosti vydalo bezpečnostní doporučení pro chování v případě
spear-phishingu (podvodných e-mailů). Primárně je tento materiál vzhledem k posledním událostem
určen nemocnicím, avšak tato doporučení jsou nastavena tak, aby je bylo možné aplikovat pokud
možno v každé instituci každým uživatelem. Doporučení, včetně názorné ukázky spear-phishingu,
jsou k dispozici v PDF souborech na uvedeném odkazu.
Více: https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/doporuceni/2735-doporuceni-pro-chovani-vpripade-obdrzeni-spear-phishingu/

VA R O V Á N Í N Á R O D N Í H O C E N T R A K Y B E R N E T I C K É B E Z P E Č N O S T I S K - C E R T
Útočníci se snaží zneužít situaci, kdy mezi lidmi vládne strach a nejistota související s šířením viru
COVID-19. Lidé jsou v takovýchto situacích náchylní uvěřit různým i nepravdivým zprávám o viru
COVID-19 a mají tak sníženou schopnost rozpoznat škodlivý obsah. Národní centrum kybernetické
bezpečnosti SK-CERT varuje před pokračujícími škodlivými aktivitami v kybernetickém
prostoru, které se v čase vyvíjejí následovně:
Více (ve slovenštině): https://www.sk-cert.sk/sk/narodne-centrum-kybernetickej-bezpecnosti-sk-certvaruje-pred-pokracujucimi-skodlivymi-aktivitami-suvisiacimi-s-virusom-covid-19/index.html

Speciální olympiáda pro žáky s poruchami učení na ZŠ
Bosonožská
SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA pořádaná každoročně na Základní škole, Brno, Bosonožská 9 se odkládá
na začátek školního roku 2020–2021, pravděpodobně se uskuteční v září 2020. Termín bude včas
zveřejněn podle aktuální situace.

Městská policie Brno
Městská policie Brno nabízí pro školní rok 2020/2021 preventivní výukové programy zaměřené na
prevenci kriminality, rizikové chování a dopravní problematiku. Celkový výčet, termíny a podmínky
pro přihlášení jsou uvedeny na webových stránkách MP Brno.
Přihlašování do výukových programů bude probíhat elektronicky od 4. 5. 2020 až do vyčerpání
kapacitních možností.
Dopravní výchova: http://www.dopravnihristebrno.cz/pro-skoly-a-skolky/dopravni-vychova/
Prevence kriminality: https://www.mpb.cz/vyukove-programy-pro-zakladni-skoly-2020-2021/
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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)
Vzhledem k aktuální situaci týkající se koronaviru ruší OŠMT všechny
semináře plánované na měsíc květen 2020. S náhradními termíny Vás včas
seznámíme.
Plánované semináře:
P R Á V N Í Ú P R AVA Č I N N O S T I Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O LY – P O U Z E P R O
VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL


Specifika přijímání ke vzdělávání v ZUŠ a průběhu vzdělávání v ZUŠ (zejména postup
v případě nepřijetí ke vzdělávání, práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců,
organizace soutěží).
 Aplikace GDPR v prostředí ZUŠ.
 Typické a specifické pracovněprávní vztahy v ZUŠ: obsah pracovní smlouvy, uzavírání
pracovního poměru na dobu určitou, pracovní doba a týdenní rozsah přímé pedagogické
činnosti, vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.
 Základní dokumentace základní umělecké školy (např. školní řád, organizační řád, vnitřní
platový předpis).
 Aktuality ke dni konání semináře včetně očekávané novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
 Dotazy, diskuse.
Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

S Y S T É M I N T E R N Í C H P Ř E D P I S Ů V R Á M C I M AT E Ř S K É Š K O LY P R O V E D O U C Í
P R A C O V N Í K Y M AT E Ř S K Ý C H Š K O L Z Ř I Z O VA N Ý C H M Ě S T E M A M Č
Cílem semináře je seznámit management mateřské školy se systémem interních předpisů zaměřených
na proces vzdělávání, poskytování školských služeb a pracovněprávní vztahy z pohledu obsahu
a procesní úpravy. Seminář je zaměřen prakticky na jednotlivé fáze tvorby, působení a zrušení
interních předpisů, požadavky kladených na jejich obsah, vztahy a vazby vůči právním předpisům
a vůči sobě navzájem.
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Obsah
 Proces vydání interního předpisu, vlastnosti interního předpisu (platnost, účinnost). Informování,
zveřejnění, přístupnost interního předpisu. Zrušování a změna interního předpisu. Soulad obsahu
interního předpisu s právními předpisy.
 Přehled základních povinných a fakultativních interních předpisů.
 Rozbor základních ustanovení školního řádu, provozního řádu, organizačního řádu a platového
předpisu.
 Aktuality ke dni konání semináře včetně očekávané novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
 Dotazy, diskuse.
Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
O NL I NE N ABÍ DKA P RO Š KO LY
ELAT s. r. o., Kuřimská 1503/42, 621 00 Brno nabízí školám bezplatný Program Microsoft Office
365 for Education A1. Program ukáže učitelům, jak využít Microsoft Teams pro online výuku.
Webinář: https://www.youtube.com/watch?v=dudrYNIKWMU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3pIy
MeGihtBEf1OXy4YMVpSL2oY-2TN5rWkrb99GnzezrqN3fSvS48ySE
Další podklady, tj. jednoduché příručky a možnosti vzdálené výuky prostřednictvím Microsoft Office
365 for Education (pro školy) a modulu Teams. Příručky: https://aka.ms/prirucky (Teams pro školy)
Kontakt: Ing. Robert Schidler, MSc., tel. 602 625 123, e-mail: schindler@elat.cz, www.elat.cz
Firma SAP Labs nabízí řadu IT nástrojů pro podporu podnikání a nezapomíná ani na oblast školství.
Nyní nabízí některé své programy zdarma, např.: Snap! – programovací jazyk pro děti a dospělé, který
je také platformou pro seriózní studium informatiky. Nabízí také podporu svých IT odborníků v rámci
distančního vzdělávání (využití cloudu, softwarových inovací nové generace).
https://news.sap.com/cz/2020/03/sap-nabizi-zdarma-technologie-pro-pomoc-v-boji-s-koronavirem/
https://news.sap.com/cz/2020/03/sap-poskytuje-bezplatnou-digitalni-vyuku-pro-studenty-odborniky-iverejnost/
Kontakt: Martin Janáček, tel. 725 569 854, SAP CR, spol. s. r. o., Holandská 2/4, 639 00 Brno

O NL I NE V Y UČO V Á NÍ
Učíme online je iniciativa dobrovolníků komunity Česko.Digital, kteří chtějí ve svém volném čase
pomoci školám spustit online výuku. Dobrovolníci pomohou nastavit službu Microsoft Teams nebo
Google Classroom (Učebna), které může učitel využívat pro videokonferenci se žáky i s možností
záznamu, sdílení dokumentů apod. Obě služby jsou pro školy zdarma.
Další informace naleznete zde.

O NL I NE P O R AD NA P RO DĚ T I S E S V P
Na pomoc učitelům i rodičům, kteří vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),
utvořil spolek Pedagogická komora online poradnu. Odborníci a dlouholetí praktici ze všech oborů
speciální pedagogiky zde budou radit, jak pracovat s těmito žáky, nyní především doma. I tito žáci si
zaslouží pozornost a jejich učení má svá specifika.
Více informací: http://www.ceskaskola.cz/2020/04/on-line-poradna-na-pomoc-ucitelum.html

O NL I N E V Ý UKA P R O Ž Á KY S O DL I Š NÝ M M AT E ŘS KÝ M J AZ Y K E M
Na webu inkluzivniskola.cz naleznete hodně informací týkajících se online výuky. Jsou zde mimo jiné
i informace pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Více informací: https://www.inkluzivniskola.cz/vyuka-na-dalku
https://www.inkluzivniskola.cz/zak-omj-online-vyuka
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META, o. p. s. nabízí pomoc s výukou pedagogům a rodičům žáků s odlišným mateřským jazykem
(OMJ). V každém kraji jsou centra pro integraci cizinců (http://www.integracnicentra.cz ), která
pomáhají rodičům a žákům s OMJ.
Bližší informace o nabídce a programech této organizace naleznete v přiložených elektronických
přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

N ÁM Ě T Y P RO DI S TA N ČNÍ V Ý UK U NP I Č R
V šestém čísle Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku opět najdou školy a učitelé inspirativní
náměty, zdroje a odkazy, jak postupovat při distančním vzdělávání. Více informací:
https://www.npicr.cz/aktuality/dalsi-tipy-pro-distancni-vyuku-a-rady-jak-komunikovat-s-rodici-zakus-potrebou-podpurnych-opatreni.

D E S AT E RO R AD P RO Ř E D I T E L E Š K O L V DO BĚ K RI Z E
Společnost EDUin, o. p. s. publikuje desatero doporučení a rad pro ředitele škol v době koronavirové
krize: https://www.eduin.cz/clanky/desatero-reditele-skoly-v-dobe-krize/.

Z P Ě T N Á VAZ BA P Ř I O NL I NE V Ý U C E
Edukační laboratoř při PdF UK Praha definuje doporučení, která pomohou učitelům s hodnocením
žáků. Zpětná vazba při online výuce je náročnější než standardní hodnocení, proto tato laboratoř
definovala 12 základních bodů. Více informací naleznete na tomto odkaze:
https://www.edukacnilaborator.cz/wp-content/uploads/2020/03/Infografika-ZV.pdf

N O V Ý NÁ S T RO J P R O O NL I NE V Ý U KU : U ČÍ M E S E
Učitelské listy se zabývají aktuálními problémy učitelů s online výukou. Na základě jejich zpětné
vazby byl připraven nový výukový nástroj s názvem Učíme se. Přístup je zdarma a výukové materiály
jsou neustále zdokonalovány a rozšiřovány. Více informací:
http://www.ucitelske-listy.cz/2020/04/novy-nastroj-pro-online-vyuku-ucimese.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UcitelskeListy+%2
8U%C4%8Ditelsk%C3%A9+listy%29

Y O UT U BE KA NÁ L P RO P O DP O RU V Ý UK Y A J
Katedra anglického jazyka PdF MU Brno nabízí základním školám Youtube kanál pro podporu výuky
anglického jazyka. Videa jsou vhodná i pro rodiče, kteří se učí angličtinu doma s dětmi. Jako inspirace
mohou sloužit i učitelům anglického jazyka. Více informací naleznete na těchto odkazech:
https://www.youtube.com/channel/UC6Q3_uRmEA0-iNtVNj55Ukw
https://www.youtube.com/watch?v=ICEL1E1oWOI&t=11s
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D O P R AV NÍ V Ý C HO VA O NL I NE
BESIP připravil ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti, Asociací Záchranný kruh a společností
Bezpečné cesty interaktivní webovou aplikaci pro žáky základních škol, kteří se v současné době
vzdělávají z domova. Díky této výukové aplikaci si mohou děti hravou formou procvičovat svoje
znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty
nebo třeba spolucestujícího v autě.
Více informací naleznete na níže uvedeném odkaze nebo na letáčcích v přiložených elektronických
souborech tohoto čísla školního zpravodaje.
https://www.youtube.com/watch?v=afgIIGlORU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ImiTNCUiYvmeZiEbi5qRYhC6z5SzBz8lnGdfDZj2R78X
WChF_WnXSThs
BESIP dále doporučuje webovou stránku https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dopravni-vychova-abezpeci, kam bude postupně ve spolupráci s ČT doplňovat vydaná videa.
Na webu edu.ceskatelevize.cz jsou umisťována vzdělávací videa pro předmět Dopravní výchova
a bezpečí. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací.
V dubnu 2020 byla na webu www.dopravnivychova.cz spuštěna nová aplikace, která nabízí žákům
výběr celkem z osmi tematických okruhů, které dohromady zahrnují více než 900 testových otázek.
Má podobu online testů a mohou ji využít žáci prvního i druhého stupně. Aplikace by měla fungovat
trvale, do budoucna může hravou formou zpestřit i klasickou školní výuku.
Více informací:
https://www.detivdoprave.cz/seminare-2020/

SOUTĚŽE
P RO C V I ČO V Á NÍ S P ČR
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje spustilo aktivitu určenou žákům základních škol –
Procvičování s PČR. V současné době koronavirových opatření, kdy policisté nemohou za dětmi do
škol, připravili alespoň aktivity na dálku. Jedná se o testové otázky ze čtyř základních oblastí
(dopravní výchova, kyberšikana, návykové látky a trestní odpovědnost) pro mladší (1. stupeň ZŠ)
a starší (2. stupeň ZŠ) žáky. A protože návykové látky a trestní odpovědnost je určená starším žákům,
bude dopravní výchova a kyberšikana u mladších rozšířena na dva týdny. Každé další pondělí (budou
celkem 4) přibude nové téma společně se správným řešením a shrnutím tématu předešlého.
Dále mohou děti nakreslit obrázek s policejní tematikou, naskenovat ho a poslat na
krpb.prevence@pcr.cz<mailto:krpb.prevence@pcr.cz>. Deset nejlepších výkresů bude zveřejněno na
webových stránkách a autoři obdrží drobné dárečky. Úkoly naleznete zde:
https://www.policie.cz/clanek/procvicuj-s-pcr.aspx

S O UT Ě Ž NÍ AKT I V I T Y K UČI T E L I N ÁR O D Ů
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravila pro žáky tyto soutěžní aktivity
k Učiteli národů: Kvízy o Učiteli národů a soutěž Komenský je s Vámi doma.
Více informací naleznete na těchto odkazech:
Kvízy o Učiteli národů budou zveřejňovány prostřednictvím facebookové
stránky: https://www.facebook.com/komenskydotrid/
Pravidla „Komenský je s Vámi doma“ k nalezení zde:
https://www.comenius350.cz/assets/files/komensky-je-s-vami-doma.pdf
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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
Korespondenční 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
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. Seminář povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy. Součástí je test
a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termíny:
24. 8. 2020 (pondělí) 15.00 – 20.00 hod.
25. 8. 2020 (úterý)
9.00 – 14.00 hod.
26. 8. 2020 (středa)
9.00 – 14,00 hod.
Místo konání: NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Počet omezen: maximálně 15 účastníků
Přihlášky prosím přes naše webové rozhraní: https://www.ncm.cz/seminar.php?id=hygienickeminimum
Cena: 650 Kč (1 účastník) splatná na fakturu. Fakturační údaje uveďte prosím při přihlášení. 14 dní
před zahájením vám na základě dodaných fakturačních údajů odešleme fakturu.
NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 1/2, 612 00 Brno, mobil 606 503 081 Dita Ochmannová

P O Z V Á NKA DO P Ř Í P RAV NÉ HO L E T N Í HO KU RZ U K V Y KO N ÁN Í
P RO F E S NÍ Z KO UŠ KY
Příprava teplých pokrmů
Termín konání:

11. – 14. 8. 2020, 8.00 –16.00 hod. (ÚT – ČT) teorie
18. 8. 2020, 8.00 –16.00 (ÚT) teorie
19. 8. – 21. 8. 2020 8.00 – 16.00 (ST – PÁ) odborný výcvik
29. 8. 2020 závěrečná zkouška
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb., je možné na základě tří profesních kvalifikací a úspěšném složení
kvalifikačních zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci a po zkoušce na
stanovené škole i výuční list.
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Místo konání kurzu:
Kurzovné:
Kontakt:

vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
9.800 Kč, závazné přihlášky do 26. 6. 2020 (počet účastníků omezen)
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

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Workshop Jak motivovat neklidné dítě?
Datum a čas: pátek 5. 6. 2020, 16.00 – 19.00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Cena:
390 Kč
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-motivovat-neklidne-dite/
ÚRAZY A PRVNÍ POMOC DĚTEM – kurz vhodný pro pedagogické pracovníky a všechny, kdo mají
v péči děti. Zahrnuje názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik
resuscitace. Délka kurzu je 6 vyučovacích hodin. Cena 650 Kč / osoba.
Termín
12. 5. 2020, 15.00 – 20.30 hod.
Více informací na www.crsp.cz

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.
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

ŠKOLY ŠKOLÁM
D I S TA N ČNÍ V Z DĚ L ÁV Á NÍ Z Š A M Š
MŠ Milosrdných bratří Vídeňská Brno upozorňuje na možnosti aktivit s dětmi v rámci distančního
vzdělávání
na
ZŠ:
http://maplitomericko.cz/1675/?fbclid=IwAR2MBclSiypAv_4WWgWhr3ixqip2WHvP7ca5FOt6R_G_tTsLtfErO-EZOo
Tato škola připravila náměty pro rodiče svých dětí v MŠ, které nabízí k nahlédnutí a k inspiraci:
http://skolka.milosrdni.cz/domaci-skolka/
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Ž I DO V S KÉ M UZ E U M V BR N Ě
Židovské muzeum v Brně oznamuje, že pokud se budou konat květnové akce, budou probíhat
z důvodu rekonstrukce budovy na tř. Kpt. Jaroše 3 dočasně v přednáškovém sále TIC ŽOB na
židovském hřbitově v Nezamyslově ulici 27 v Brně-Židenicích. V případě, že bude prodlouženo
opatření vlády o nekonání akcí, budou květnové akce zrušeny.
Sledujte webovou stránku muzea www.jewishmuseum.cz , kde budou uvedeny aktuální informace.
Akce plánované v květnu:
ÚT 5. 5. 2020 od 17.00 hod. v galerii Celnice, Vila Löw-Beer, Drobného 297: vernisáž výstavy Kurta
Bardoše Než se vše změnilo
PO 11. 5. 2020 od 17.00 hod., TIC ŽOB Nezamyslova, Kdo je kdo? III
ST 13. 5. 2020 od 17.00 hod., TIC ŽOB Nezamyslova, Promítání dokumentu Muž, který měl nebýt
NE 17. 5. 2020 od 10.30 hod., TIC ŽOB Nezamyslova, Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek
Dubi ve světě barev
ÚT 19. 5. 2020 od 17.00 hod., TIC ŽOB Nezamyslova, Domy věčnosti XIV, cesta Vysočinou
ST 27. 5. 2020 od 20.00 hod., Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Poslední nástupiště –
brněnské židovské transporty, rezervace na www.meeting.brno/rezervace.
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