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Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Vítáme Vás po prázdninách na Vašich pracovištích ve školách a školských
zařízeních.
Věříme, že jste si dostatečně odpočinuli, abyste mohli plnit všechny náročné
úkoly v této nelehké době.
Do nového školního roku 2020/2021 přejeme hodně sil a optimismu a těšíme
se na další spolupráci.

Mgr. Martin Jelínek
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Organizace školního roku 2020/2021
Č. j.: MSMT-4849/2019-2
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

1. 2. – 7. 2.
2021
8. 2. – 14. 2.
2021
15. 2. – 21. 2.
2021
22. 2. – 28. 2.
2021
1. 3. – 7. 3.
2021
8. 3. – 14. 3.
2021

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, PrahaKunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, PrahaÚjezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8,
Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, PrahaBěchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy,
Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje,
Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy,
Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Organizace školního roku 2021/2022
Č.j.: MSMT-5214/2020-3
Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních
prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.
Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování
začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy
7. 2. – 13. 2.
2022
14. 2. – 20. 2.
2022
21. 2. – 27. 2.
2022
28. 2. – 6. 3.
2022
7. 3. – 13. 3.
2022
14. 3. – 20. 3.
2022

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, PrahaKunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd,
Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9,
Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, PrahaBěchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy,
Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje,
Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy,
Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok
2020/2021
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy,
konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 má ředitelům škol a školských zařízení,
pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace (mimo jiných
v reakci na mimořádná opatření spojená s COVID-19) a současně upozornit na důležité změny,
události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2020/2021.
SPOI_2020-2021.pdf
Nejedná se o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nýbrž o pomůcku,
která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.
Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního
rozpočtu. Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto
materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto
dotčené pasáže Souboru platnosti.
Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny,
informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informacina-skolni-rok-4
Tento dokument naleznete v přiložených elektronických i tištěných přílohách tohoto čísla Školního
zpravodaje.

Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzděláv ání v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává, předkládá a zveřejňuje v souladu s § 10
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), a § 87 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávání.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2019
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/pro-verejnost

Kritéria hodnocení škol a školských zařízení 2020/2021
MŠMT schválilo kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude
Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021.
Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který
umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy,
vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování
cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol
v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok
2020/2021 najdete zde: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kriteria-hodnoceni-2020-2021
Odkaz: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/kriteria-hodnoceni-skol-a-skolskych-zarizeni-20202021
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Plán hlavních úkolů ČŠI pro školní rok 2020/2021
MŠMT schválilo Plán hlavních úkolů České školní inspekce
2020/2021: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Plan-hlavnich-ukolu-2020-2021

pro

školní

rok

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
MŠMT připravuje text Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Cíle jsou především dva –
zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí, které by odpovídaly 21. století, a dále snížit
nerovnost v přístupu ke vzdělávání.
Více informací: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-skolstvi-predstavilo-navrhtextu-strategie-2030

Pilotní projekt zaměřený na dovednosti a vzdělávání v rámci EFSI
EFSI ve spolupráci s Evropskou komisí spustil nový pilotní projekt zaměřený na investice
do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností. Jeho cílem je lépe reagovat na měnící se potřeby trhu
práce a evropské ekonomiky. Na podporu vzdělávání a odborné přípravy může být v rámci pilotní fáze
tohoto programu vyhrazeno až 200 milionů eur. O finanční podporu mohou žádat jak jednotlivci (žáci
a studenti, podpora studia a mobilit), tak i firmy (rozvoj dovedností zaměstnanců, včetně digitálních
dovedností, zvýšení konkurenceschopnosti firmy) a veřejné instituce (školy, mateřské školy,
předškolní péče). Žádosti je možné podávat do 30. října 2020.
Více informací naleznete na: ZDE
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pilotni-projekt-zamereny-na-dovednosti-avzdelavani-v-ramci

Videotutoriál k výzvě Šablony III
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony III videotutoriál, který vychází z dříve
zveřejněné prezentace k těmto výzvám. Videotutoriál se věnuje základním informacím k výzvě,
jednotlivým šablonám či indikátorům. Videotutoriál je ke stažení přímo ve výzvách 02_20_80
a 02_20_81 v části Prezentace k výzvě nebo ke shlédnutí na Youtube kanálu OP VVV ZDE.
Více informací: Videotutoriál k výzvě Šablony III
Seminář pro žadatele výzev Šablony III (výzva 02_20_80 a 02_20_81)

Nová webová stránka – cizí jazyky
Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) Rady Evropy s potěšením oznamuje dokončení
anglické, francouzské a německé jazykové verze na webové stránce EOL (z fr. Environnements
Optimisés pour et par les Langues) s názvem „Učební prostředí, v němž moderní jazyky vzkvétají“,
výstup programu ECML „Jazyky v srdci učení“ (2016–2019).
Tato webová stránka nabízí širokou škálu nástrojů k vytvoření celoškolního vzdělávacího prostředí, ve
kterém jsou jazyky jádrem učení a výuky. Tento holistický přístup podporuje a posiluje spolupráci
a profesní rozvoj všech zúčastněných subjektů (učitelů jazyků, učitelů ostatních předmětů, asistentů
pedagogů i ředitelů škol) a zahrnuje všechny oblasti vzdělávání, tj. učení, výuku, školy a vzdělávací
systémy.
Informativní video: https://youtu.be/eDoSPXnRNok (trojjazyčně).
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/nova-webova-stranka-pro-skoly-aucitele-cizich-jazyku-od
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Přehled on-line zdrojů pro žáky, rodiče a učitele
MŠMT upozorňuje na novou sekci webové stránky ECML, která vznikla s podporou specializovaných
odborníků ECML. Web je určen zejména pro rodiče předškolních dětí a žáků základních škol, je zde
i řada aktivit pro učitele středních škol a jazykové hry pro všechny, kdo se učí cizí jazyk.
Na web se průběžně přidávají nové zdroje, proto pravidelně kontrolujte, zda neobsahuje nový materiál.
MŠMT upozorňuje na výzvu ECML: máte-li tipy na zdroje, které na webové stránce chybějí, a máte-li
pocit, že by z nich mohli profitovat i ostatní, neváhejte ECML kontaktovat, rádi je do souboru přidají!
Verze AJ
https://www.ecml.at/Resources/TreasureChestofResources/tabid/4397/language/en-GB/Default.aspx
Verze FJ
https://www.ecml.at/Resources/TreasureChestofResources/Learners/tabid/4405/language/frFR/Default.aspx
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/prehled-on-line-zdroju-pro-zaky-rodicea-ucitele-od-ecml-at

Kariérové poradenství
MŠMT zveřejňuje na svých stránkách materiál týkající se kariérového poradenství, které může mít
formu individuální i skupinové činnosti zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu
prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní
učení), na návrat do pracovního procesu, případně i na změnu původní kvalifikace a původního
povolání. Kariérové poradenství nabízí poskytování informací, vedení konzultací, tvorby
dovednostních profilů, rozvoje dovedností a další.
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/karieroveporadenstvi?lang=1&ref=m&source=email
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/podoby-karieroveho-poradenstvi1?lang=1&ref=m&source=email

Další vzdělávání a celoživotní učení
MŠMT zveřejňuje na svých stránkách dokumenty z oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení.
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/dokumenty-o-dalsim-vzdelavani-acelozivotnim-uceni?lang=1&ref=m&source=email

Globální úmluva o uznání kvalifikací týkajících se
vysokoškolského vzdělávání
UNESCO předalo České republice ověřené kopie Globální úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících
se vysokoškolského vzdělávání v šesti pracovních jazycích. Česká republika je smluvní stranou tzv.
Lisabonské úmluvy (Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání
v evropském regionu, č. 165, přijaté v Lisabonu dne 11. dubna 1997). V procesu rozhodování
o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Česká republika Lisabonskou
úmluvu aplikuje v plném rozsahu a přednostně před zákonem o vysokých školách. Nová Globální
úmluva nebude tuto smlouvu nahrazovat, naopak byla Lisabonská úmluva převzata jako vzor při její
přípravě. Česká republika v následujících týdnech zahájí ratifikační proces Úmluvy.
Globální konvence o uznávání kvalifikace v oblasti vysokého školství – anglická verze
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/globalni-umluva-o-uznavani-kvalifikacitykajicich-se

9

Věstník MŠMT 04/2020
Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 4/2020 (8 s.).
Část oznamovací
• Seznam titulů zařazených do seznamu učebnic a učebních textů
• Organizace školního roku 2021/2022
MSMT 04-2020
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-04-2020

Věstník MŠMT 05/2020
Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 5/2020 (40 s.).
Část oznamovací
• Seznam titulů zařazených do seznamu učebnic a učebních textů
• Soubor pedagogicko-organizačních informací
MSMT 05-2020
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-05-2020
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Pozvánka na zahajovací poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu k zahájení školního roku 2020/2021, která je určena ředitelům
mateřských škol, základních škol a školních jídelen.
Porada se bude konat v úterý 25. srpna 2020 od 9.00 hodin ve Sněmovním sále Nové
radnice, Dominikánské nám. 1.

Metodické setkání OŠMT MMB s novými řediteli
Dne 28. srpna 2020 v 9.00 hod. se v zasedací místnosti OŠMT MMB, Dominikánské
nám. 3, 1. poschodí, dv. č. 110 uskuteční metodické setkání s řediteli škol, kteří byli
jmenováni do funkce v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

Metodické setkání OŠMT MMB se zástupci městských částí
Dne 11. září 2020 v 9.00 hodin se na Nové radnici Magistrátu města Brna,
Dominikánské nám. 1, v zasedací místnosti Podkova uskuteční metodické setkání
zástupců městských částí s pracovníky OŠMT MMB.

Metodická setkání ředitelů škol a školských zařízení
s pracovníky OŠMT
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na metodická setkání ředitelů/ek základních škol, mateřských škol
a školních jídelen s pracovníky OŠMT MMB, které se uskuteční:
• pro ředitele/ky mateřských škol
16. 9. 2020
v zasedací místnosti Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1
• pro ředitele/ky školních jídelen
17. 9. 2020 v 11.00 hod.
v zasedací místnosti OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 1. poschodí, dv. č. 110
• pro ředitele/ky základních škol
18. 9. 2020
v zasedací místnosti Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám. 1
Ředitelé mateřských a základních škol si konkrétní hodinu vyberou sami pomocí
přihlašovací aplikace, která bude spuštěna začátkem měsíce září (o jejím spuštění Vás
budeme informovat e-mailem).
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Snižování počtu dětí ve třídě v předškolním zařízení
OŠMT MMB zveřejňuje v plném znění vyjádření Odboru legislativy MŠMT týkající se snižování
počtu dětí ve třídě v předškolním zařízení.
Tento dokument naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

Právní informace
Velká novela zákoníku práce
Účinnost zákona:
• Novela zákoníku práce má dělenou účinnost.
• Změny, které nejsou vázané na kalendářní rok ani na veřejné rozpočty, nabývají účinnosti již
30. července 2020, ale např. změny v dovolené, nový institut sdíleného místa nabývají
účinnosti dne 1. ledna 2021.
• Nejzásadnější změna, kterou novela přináší, je přepočet dovolené na hodiny (tudíž se opouští
princip dovolené za odpracované dny).
• Dále zmírňuje povinnosti zaměstnavatele vydat zápočtový list.
• Zakotvuje sdílené pracovní místo, tedy novou formu flexibilního režimu práce.
• Změny jsou také v doručování písemnosti, např. při vzniku, změny nebo skončení pracovního
poměru. Primárně se bude doručovat zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti. Další
změna je ve lhůtě doručení (fikce doručení), ta se prodlužuje z 10 dnů na 15 dnů.

Novela školského zákona
Některé ze změn školského zákona:
• § 30 – Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů
(účinnost od 11. 7. 2020).
• Další ustanovení nabývají účinnost od 1. 10. 2020.
o např. § 50 odst. 4, který mění nastavení podmínek, za kterých žák cizinec přestává být
žákem školy.

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
•
•
•

•
•
•

Nabývá účinnosti od 1. 9. 2020 – novela č. 151/2018 Sb., 196/2019 Sb.
Novela 280/2016 Sb., která měla nabýt účinnost k 1. 9. 2020 – změny nebyly provedeny,
ustanovení před nabytím účinnosti zrušena – viz vyhl. č. 151/2018 a 319/2020 Sb.
Vyhláška např. stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské
školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaných ze státního
rozpočtu (viz příloha č. 2 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.), dále stanovuje počty přijatých dětí ve
třídách MŠ.
S účinností od 1. 9. 2020 vstupuje v platnost § 2 odst. 6, 7 – Za každé ve třídě zařazené dítě
mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce
3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.
Byla odstraněna povinnost zřizovat samostatné třídy, ve kterých se vzdělávají pouze děti od
2 do 3 let.
Novela ruší ustanovení, kterým se s účinností od 1. 9. 2020 stanovuje povinnost zaměstnat ve
třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického
pracovníka.
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Novela zákoníku práce – doručování písemností zaměstnavatelem
zaměstnanci
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
V minulosti jsme se věnovali doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Dne 30. 7. 2020
nabyl účinnosti zákon č. 285/2020 Sb., kterým se novelizoval zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „ZP“), a to i (mimo jiné) v části, jež se týká
doručování. Pravidla pro doručování písemností zaměstnanci zaměstnavatelem jsou nadále upravena
v ust. § 334 až § 336 toho předpisu. V tomto příspěvku se zaměřím na doručování písemností
zaměstnavatelem zaměstnanci.
I nadále platí, že platí, že písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího
zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový
výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, musí být doručeny
zaměstnanci do vlastních rukou.1
Novela ovšem přinesla určité zjednodušení. Stále je zachována preference doručení písemnosti
zaměstnanci na pracovišti, avšak není-li to možné, může již zaměstnavatel postupovat dle vlastní
volby, tedy může si vybrat, zda zaměstnanci písemnost doručí
• kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,
• prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
• prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací2, nebo
• prostřednictvím datové schránky3.
Pro názornost lze tedy znázornit postup zaměstnavatele při doručování písemností zaměstnavatelem
zaměstnanci následovně:
Zaměstnavatel doručuje písemnost zaměstnanci

blíže viz

primárně

do vlastních rukou na pracovišti

§ 334 ZP

není-li to možné

kdekoliv bude zaměstnanec zastižen

§ 334 ZP

[výčet nestanoví hierarchii (pořadí) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
uvedených způsobů doručován]

§ 336 ZP

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

§ 335 ZP

prostřednictvím datové schránky

§ 335a ZP

Další důležitou změnou je, že pro doručování písemností prostřednictvím poštovních služeb je od teď
rozhodná poslední adresa zaměstnance, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil, tedy
už nikoliv adresa, jež byla zaměstnavateli naposledy známá. Nově je tedy stanovena určitá míra
odpovědnosti zaměstnance v oblasti písemného oznámení aktuální adresy, na kterou chce, aby mu
bylo zaměstnavatelem v rámci základního pracovněprávního vztahu doručováno. Zaměstnanec sám je

Mezi písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru patří nejen právní jednání učiněná
v písemné formě (jako jsou například návrh na uzavření pracovní smlouvy, výpověď z pracovního poměru,
okamžité zrušení pracovního poměru), ale také jiné jeho písemné úkony (tzv. faktická právní jednání), které se –
přestože nejde o projevy vůle, s nimiž by právní předpisy spojovaly vznik, změnu nebo zánik práv a povinností
účastníků pracovněprávního vztahu – týkají vzniku, změn a skončení pracovního poměru (srov. rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4689/2016).
2
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.
3
Rovněž prostřednictvím datové schránky může zaměstnavatel písemnost doručit jen tehdy, jestliže zaměstnanec
s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas. Jestliže se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky
ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním
dnem této lhůty (fikce doručení).
1
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tedy povinnou osobou, která písemně nahlašuje správné a aktuální údaje k doručování a nese tak
parciální odpovědnost v oblasti doručování.4
Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, zastižen, uloží se písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního
úřadu. V této souvislosti je třeba zmínit, že dochází ke změně délky úložní doby, a to z 10 pracovních
dnů na 15 kalendářních dnů. Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení
písemnosti, aby si písemnost do 15 dnů vyzvedl, a zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou
dobu si může písemnost vyzvednout. V oznámení podle věty druhé musí být zaměstnanec rovněž
poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení
písemnosti.
Jestliže si zaměstnanec písemnost nevyzvedne do 15 dnů, považuje se za doručenou posledním dnem
této lhůty (fikce doručení) a tato nedoručená písemnost se odesílajícímu zaměstnavateli vrátí. Jestliže
zaměstnanec doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že
poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou
k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení
písemnosti došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí
písemnosti. Nově již není potřeba provádět o tomto poučení písemný záznam.

Nabídka Odboru životního prostředí MMB
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna připravil šest roll-up bannerů na téma udržitelné
energetiky a klimatu pro žáky základních škol. Bannery jsou zpracované hravou formou a výstavou
děti provází chytrá sova a její kamarád holub. Bannery jsou doplněny o pracovní listy, které
zpracovala Lipka. Děti si například vystříhají a následně poskládají svůj dům a jeho okolí, a tak zjistí,
jak jsou jejich volby ohleduplné k životnímu prostředí.
Kontakt:
Ing. Barbora Doubková, referent energetického managementu, Oddělení motivačních
programů, Odbor životního prostředí MMB, Šumavská 35, 601 67 Brno
Tel. 542 174 368, e-mail: doubkova.barbora@brno.cz

Aktuální metodika k problematice hodnocení žáků
OŠMT MMB upozorňuje na aktuální materiál týkající se forem hodnocení, který zpracovala
PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D. z katedry pedagogiky FF UK. Tento materiál aktuálně
publikuje NPI ČR.
Více informací: https://www.npicr.cz/aktuality/aktualni-metodika-k-hodnoceni-zaku
Metodiku naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

Setkání učitelů v Moravském zemském muzeu
Moravské zemské muzeum zve na tradiční setkání s učiteli, které se uskuteční ve čtvrtek 17. září
2020 od 15.00 hod. v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu 8 v Brně.
Na setkání budou představeny aktuální i dlouhodobé vzdělávací programy MZM pro všechny stupně
vzdělávání, včetně nových programů k připravovaným výstavám. V neposlední řadě se s Vámi rádi
podělíme o zkušenosti a očekávání spojené s programy pro žáky a studenty v Moravském zemském
muzeu. Prosíme o nahlášení účasti na mail jolivova@mzm.cz.

Důvodová zpráva k zákonu č. 285/2020 Sb. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online].
Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0 [cit. 11. 8. 2020].
4
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a ro zvoje vzdělávací soustavy
Jihomoravského kraje 2020–2024
OŠMT MMB upozorňuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Jihomoravského kraje, který je základním strategickým dokumentem v oblasti školství na úrovni kraje.
Je zpracován v souladu s § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
v platném znění.
Jako strategický dokument Jihomoravského kraje je dále zpracován v souladu s Interním normativním
aktem Krajského úřadu Jihomoravského kraje 51/INA-KrÚ Strategické a programové dokumenty
(pracovní postup), vydání 3. ze dne 18. 9. 2014.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo tento dokument na svém 30. zasedání dne 18. 5. 2020.
Schválená verze je ke stažení ZDE.
Odkaz: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402394&TypeID=2
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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)
A KT UÁL NÍ I NF O RM AC E K P RO JE KT ŮM O Š M T V O P V V V
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy srdečně zve na semináře pořádané v rámci projektu MAP II.
Nabídka seminářů bude v průběhu projektu postupně doplňována.
Některé ze seminářů se nemohly v minulém školním roce uskutečnit, pro termíny podzim 2020 je
nutno se znovu registrovat.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz. K registraci je zapotřebí
přístupové heslo, pokud u semináře není uvedena registrace přes přístup HOST.
Anotace k jednotlivým seminářům naleznete v příloze Školního zpravodaje.

S E M I N Á Ř P RO RO D I Č E
TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ
Lektor:
PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)
Datum:
5. 10. 2020 od 16.30 do 19.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST. K registraci není zapotřebí heslo.

S E M I N Á ŘE P RO P E DAG O G Y
Září 2020
PŘÍPRAVA ŠKOLY NA INSPEČNÍ ČINNOST ČŠI PRO ZŠ A MŠ
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
15. 9. 2020
od 08.00 až 12.00 hod.
pro ZŠ
od 12.30 až 16.30 hod.
pro MŠ
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Lektor:
Datum:

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
(pro pedagogy všech typů školy zapojených v MAP II)
MUDr. Barbora Peloušková, rehabilitační lékařka a neuroložka
17. 9. 2020, (na výběr je seminář v dopoledních nebo odpoledních hodinách)
od 9.00 do 12.00 hod. nebo od 13.00 do 16.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Lektor:
Datum:
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ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO PODVĚDOMÍ
Pracovněprávní záležitosti s akcentem na skončení pracovního poměru v oblasti školství pro
školy jiných zřizovatelů zapojené v projektu MAP II
Lektor:
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
Datum:
25. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
WORKSHOP KREATIVNÍ PRÁCE S INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI
(pro učitel výtvarné a hudební výchovy)
Lektoři:
Datum:

pedagogové FF MU
výtvarná výchova
23. 9. 2020 od 14.00 do 17.00 hod.
hudební výchova
30. 9. 2020 od 14.00 do 17.00 hod.
Místo konání: počítačová učebna N31 na FF MU, Janáčkovo nám. 2a

Říjen 2020
PRÁVNÍ ÚPRAVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
(pouze pro vedoucí pracovníky ZUŠ)
Lektor:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Datum:
5. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
SYSTÉM INTERNÍCH PŘEDPISŮ V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
(pro vedoucí pracovníky mateřských škol zřizovaných městem a MČ)
Lektor:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Datum:
5. 10. 2020 od 12.30 do 16.30 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZŠ, MŠ ZUŠ
Lektor:
MUDr. Barbora Peloušková, rehabilitační lékařka a neuroložka
Datum:
15. 10. 2020 (na výběr je seminář v dopoledních nebo odpoledních hodinách)
od 09.00 do 12.00 hod.
od 13.00 do 16.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí, Brno
TVOŘÍME ZE DŘEVA
(pro učitele pracovních činností na základních školách)
Lektor:
Mgr. Jan Helis
Cíl. skupina: učitelé pracovních činností na ZŠ
Datum:
13. 10. 2020 od 13.00 do 17.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST. K registraci není zapotřebí heslo.
PREVENCE EXTREMISMU A RADIKALISMU
(pro učitele OV v 8. a 9. roč. ZŠ)
Lektor:
Mgr. Martin Menšík
Cíl. skupina: učitelé občanské výchovy osmých a devátých ročníků ZŠ
Datum:
21. 10. 2020 od 12.00 do 16.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST. K registraci není zapotřebí heslo.
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Listopad 2020
AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA A DOKUMENTACE ZŠ A MŠ
Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
11. 11. 2020 od 8.00 do 12.00 hod. pro ZŠ
od 12.30 do 16.30 hod. pro MŠ
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Lektor:
Datum:
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
C HY T RÁ KO M UNI K A CE S RO DI ČI D Ě T Í V M AT E ŘS KÝ CH Š KO L ÁC H
( Š KO L KA DO K AP S Y )
Společnost LYFLE nabízí mateřským školám usnadnění komunikace s rodiči v podobě jednoduché
virtuální nástěnky. LYFLE je nejen systém pro okamžité informování rodičů, ale také kompletně řeší
docházku a omluvenky. Zabezpečí též fotky a skrze aplikaci je lze jednoduše distribuovat k rodičům.
Více se dozvíte na https://lyfle.com. LYFLE též vytváří moderní weby pro školky plně přizpůsobené
potřebám a výzvám současnosti – s námi je web přístupný skutečně všem, a navíc krásně vypadá,
např. https://www.msjanouchova.cz/ nebo více informací na https://lyfle.com/moderni-web-proskolky/. Kontakt:
Tomáš Říha, tel. 732 123 731, e-mail: tomas.riha@lyfle.com

P RO T E C T KI DS S TA M P
Společnost COLOP CZ., s. r. o. nabízí mateřským i základním školám, ale také rodičům razítko
Protect kids stamp, které může významně pomoci s vštěpováním osobní hygieny u dětí, například
s pravidelným mytím rukou. Možnost objednání a více informací naleznete zde.
Kontakt:
Barbora Kollerová, COLOP.CZ, s. r. o., na Výhony 291, 373 12 Borovany
Tel. 383 570 155, 702 163 126, e-mail: www.colop.cz
Bližší informace naleznete na přiloženém letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla Školního
zpravodaje.

P RO JE KT RO V NÁ P ÁT E Ř
Nadační fond Věry Čáslavské připravil projekt ROVNÁ PÁTEŘ, který podporuje zdravý životní styl
a aktivity dětí v mateřských školách. Cílem je naučit předškolní děti v mateřských školách ve věku
5–7 let sestavu cviků, jejichž pravidelným (ideálně každodenním) cvičením si zautomatizují správné
návyky držení těla, a to ještě dříve, než nastoupí do ZŠ nebo začnou s pravidelným sportovním
tréninkem. Proškolení fyzioterapeuté naučí děti (i učitelky) ve školkách připravenou sestavičku,
doplněnou obrázky cvičícího pejska a básničkou. Vše je podrobně popsáno na webu https://www.veracaslavska.com/cs/rovnapater včetně on-line sestavy. Školky se mohou do projektu přihlásit přes
formulář na webu.
Kontakt:
tel. 775 464 444, e-mail: machu@vera-caslavska.com

Z ÁŽ I T KO V Ý KO S M I CK Ý S TAN
Tento vzdělávací program o vesmíru je určen dětem od 3 do 15 let, programy jsou přizpůsobeny věku
žáků. Jde o asi hodinový různorodý program s vesmírnou tematikou. Po načerpání vědomostí
v nafukovací kopuli a kosmickém kvízu si zahrajeme na „Živý vesmír“ a lidskou „Sluneční soustavu
v pohybu“. Každé dítě obdrží pracovní list přiměřený jeho věku a může si složit kosmické puzzle.
Popis programů, objednávka: www.zazitkovystan.cz.
Kontakt:
tel. 734 732 563, e-mail: irena.objednavky@seznam.cz
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Podrobnější informace o tomto programu naleznete na letáčku v přiložených elektronických
souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.

P L AN E T Á RI U M M O RAVA
Planetárium Morava přijímá objednávky na školní rok 2020/2021 a zároveň připravuje nové
programy, vzdělávací filmy, pohádky, zajímavosti a informace o zkoumání sluneční soustavy, naší
galaxie i hlubokého vesmíru. Při spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou máme nejaktuálnější
poznatky, se kterými vás rádi seznámíme na našich programech. Cena za žáka je 45 Kč, délka
programu 40–60 minut, výběr z 18 filmů, zdarma lektorská činnost, zdarma doprava po Brně, zdarma
bonusový film, zdarma pracovní listy k filmům. Více informací: www.planetarium-morava.cz, e-mail:
planetarium.morava@gmail.com, tel. 704 798 853

M O BI L NÍ L E Z E CKÁ S T Ě N A – P RO G R AM Y P RO M Š A Z Š
Pro Vaše děti a žáky máme speciální programy s pojízdnou lezeckou stěnu jako sportovní aktivitu do
hodin tělesné výchovy, doplňkovou aktivitu na sportovní den, je vhodná i pro děti do mateřské školy.
Lezecká stěna má čtyři strany. Jsou na ní jak lehké cesty se zvířátky pro děti od 3 let, tak i cesty vyšší
náročnosti pro žáky prvního i druhého stupně. Představíme bodyzorbing, disk golf, rekreační nebo
dětskou lukostřelbu, speciální lodičky s bazénkem pro děti a další sporty. Žáky seznámíme se základy
těchto aktivit, popř. rozvineme jejich schopnosti.
V letošním roce sice olympiáda v Tokiu nebyla, ale my ji můžeme dovézt k Vám do školy. Pro
mateřské školy máme speciální olympijský program plný olympijských disciplín upravených pro děti
hravě a zábavně. Nově máme i malý skákací hrad pro děti od 3–6 let za 2.000 Kč.
Cena za program s lezeckou stěnou na 6 hodin je 6.000 Kč. Programy pro MŠ od 2.000 Kč.
Doprava v Brně ZDARMA. Více na: www.milanovy-aktivity.cz,
e-mail: zazij@milanovy-aktivity.cz, tel. 778 168 078

Š KO L NÍ HY G I E NI C KÉ DE S AT E RO P R O Ž Á KY
Asociace Bezpečná škola ve spolupráci se školami vytvořila leták „Školní hygienické desatero pro
žáky“ k vytištění a vylepení na klíčová místa. Leták lze stáhnout na níže uvedeném odkazu.
https://www.asociacebezpecnaskola.cz/2020/05/14/infografika-skolni-hygienicke-desatero-pro-zaky/

P RE V E NT I V NÍ P RO G R AM Y Š KO L
Žáci Městského víceletého gymnázia Klobouky u Brna ve spolupráci se svou školní metodičkou
prevence připravili dvouminutové videospoty na témata Kyberšikana, šikana, drogy, alkohol
a netolismus. Na závěr každého spotu jsou uvedeny otázky k rozvedení následné diskuse se žáky.
Videospoty vznikly za finanční spoluúčasti Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu
„Preventivní programy škol v roce 2019“. Videospoty jsou ke stažení v přiložených souborech.
Více informací: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvijmk/oddeleni_prevence_a_volnocasovych_aktivit/vyukove-videospoty

M UZ E UM M Ě S TA B R NA – P RO G R AM Y P RO Š KO LY
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: Chrám kamene – Kamenná svědectví
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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
Slyš obraz, probuď sochu / Do expozic moderny s výtvarnou dílnou
Oživ obraz! – Dílna animovaného filmu
Kontakty:
PhDr. Eva Picmausová (programy k historickým výstavám a expozicím), tel.
542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz
Michal Hančák, tel. 542 123 618; e-mail: hancak@spilberk.cz
Bc. Šárka Čerstvá, tel. 542 123 618, e-mail: cerstva@spilberk.cz
MgA. Barbora Svátková, Ph.D. (programy k výtvarným výstavám a expozicím), tel. 542 123 635,
e-mail: svatkova@spilberk.cz

ŠKOLENÍ A KURZY
C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
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 je 6 vyučovacích hodin. Cena 700 Kč / osoba.
Termín a místo: 22. 9. 2020, 15.00–20.30 h, CRSP Biskupská 7, Brno Více informací na www.crsp.cz
Workshop Jak budovat sebedůvěru dítěte?
Datum a čas: pátek 2. 10. 2020, 15.30–18.30 h
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/
Kurz Žák s ADHD v kolektivu třídy
Datum a čas: pátek 9.10. 2020, 9.00–16.00 h
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Lektor: Mgr. Martina Koubíková, Ph.D.
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/
Metodika pohybové výchovy předškolních dětí
Interaktivní kurz akreditovaný MŠMT v rozsahu 8 vyučovacích hodin doplňuje vysokoškolskou
metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto cílovou skupinou.
Termín konání: pátek 16. 10. 2020, 10.00–18.00 h
Přihlášení: https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovych-aktivit/metodikapohybove-vychovy-predskolnich-deti-2/
Inspirace hravou TV
VYPISUJEME TERMÍN cenově zvýhodněného sdruženého kurzu akreditovaného MŠMT Inspirace
hravou TV I + II + III. Interaktivní seminář se zaměřuje na zvládnutí bezpečné a podnětné práce
s owerbally a netradičními pomůckami, padákem a balančními míči, na rozvoj rovnováhy
a koordinace, hry a sportovní aktivity v přírodě vždy s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny.
Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR pod č. j. MSMT-11751/2020-2-229.
Termín konání: sobota 17. 10. 2020, 8.00–20.00 h
Přihlášení: https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovych-aktivit/inspiracehravou-telesnou-vychovou/

21

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 hodin,
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, 1. stupeň ZŠ
a 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

Ž I DO V S KÉ M UZ E U M V BR N Ě
ST 2. 9. 2020 v 17.00 hod., Galerie Celnice v zahradě Vily Löw-Beer, Drobného 297: Komentovaná
prohlídka výstavy amatérského fotografa Kurta Bardoše. Vede Táňa Klementová. Vstup volný.
NE 6. 9. 2020 v 17.00 hod., sál OVK tř. Kpt. Jaroše 3: 21. ročník Evropského dne židovské kultury,
kulturní program. Vstup volný.
ÚT 8. 9. 2020 ve 20.00 hod., sál OVK tř. Kpt. Jaroše 3: Poslední nástupiště – brněnské židovské
transporty. Představení režiséra Pavla Strašáka připomínající poslední transport z Brna do Terezína,
který 27. května 1942 uzavřel sérii velkých deportací z tohoto kraje, doplní odborným komentářem
historička Táňa Klementová. Pořad se koná ve spolupráci s festivalem Meeting Brno. Rezervace na
www.meeting.brno/rezervace.
ČT 9. 9. 2020 v 17.00 hod., sál OVK tř. Kpt. Jaroše 3: Na půdě synagogy: Nálezy z novověkých
geniz. Přednáška historičky Lenky Uličné z Židovského muzea v Praze. Vstupné 30 Kč.
NE 13. 9. 2020 v 14.00 hod., Skořepka 13, Brno a jeho chrámy: synagoga Agudas achim, Přednáška
Barbory Dočkalové z Židovského muzea v Praze. Program se koná ve spolupráci s Turistickým
a informačním centrem Brno. Rezervace míst a více informací o projektu na
www.ticbrno.cz/brnoajehochramy Vstup volný.
ČT 17. 9. 2020 v 17.00 hod., sál OVK tř. Kpt. Jaroše 3: Židovská témata a postavy u Marie von
Ebner-Eschenbachové, Ferdinanda Saara a Jakoba Julia Davida. Přednáška profesorky Ingeborg
Fialové. Vstupné 30 Kč.
NE 27. 9. 2020 v 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice, Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Medvídek Dubi a dům pro dva mládence. Vstupné 30 Kč.
Pořady se konají za finanční podpory statutárního města Brna.
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ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
MŠ Tučkova 36, Brno
hledá učitelku na plný úvazek.
Kontakt:

mstuckova@volny.cz, tel. 776 866 074

Školní jídelna při ZŠ Krásného 24, Brno
přijme pomocnou sílu do kuchyně na celý, případně zkrácený úvazek.
Kontakt:

tel. 533 424 540

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka základní školy pro 2. stupeň, aprobace dějepis, německý jazyk, popř. domácí nauky,
výtvarná výchova, pracovní činnosti, hledá práci.
Kontakt:
tel. 771 155 372
Absolventka FF MU Brno (bohemistika) bez pedagogické aprobace se znalostí angličtiny a ruštiny
hledá zaměstnání.
Kontakt:
tel. 541 653 524
Hledám místo vychovatelky ve školní družině i na zkrácený úvazek, dlouholetá praxe.
Kontakt:
tel. 732 655 569
Hledám práci jako asistentka pedagoga. Nástup možný ihned.
Kontakt:

tel. 732 123 712

Hledám práci ve školní jídelně na pozici vedoucí školní kuchyně, dlouholetá práce.
Kontakt:
tel. 723 432 691
Hledám práci ve školní jídelně na pozici stravenkářka, hospodářka.
Kontakt:

tel. 777 906 684

P O DĚ K O V Á NÍ RO D I ČO V S K É V E Ř E JN O S T I
Rodiče dětí navštěvujících MŠ Slavíčkovu 1 v Brně děkují celému kolektivu školky, především paní
ředitelce Ivoně Mašínové a paním učitelkám Gabriele Buchtové a Heleně Žaludové, za příkladné vedení
této školy i za nadstandardní aktivity a vzornou péči o děti. Poděkování patří i zřizovateli MŠ Úřadu
městské části Brno-sever.
Rodiče Dvořáčkovi děkují celému kolektivu MŠ Labská 7, Brno, zejména pak paním učitelkám ze Žluté
třídy, za vzornou a příkladnou péči o jejich dceru Kristýnku i ostatní děti.
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