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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru
MŠMT ČR průběžně aktualizuje informace týkající se současné epidemiologické situace a školství.
Více informací naleznete na tomto odkaze:
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Vláda schválila klíčový dokument pro české školství, kterým je Strategie vzdělávací politiky České
republiky do roku 2030+ (dále Strategie 2030+). Dokument předložil ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Robert Plaga, jehož rezort se věnoval přípravě bezmála dva roky.
Strategii 2030+ včetně karet opatření je možné stáhnout na webu MŠMT a www.edu.cz. Aktuality
a další informace naleznete také na facebookovém profilu Strategie 2030+.
Pro karty opatření v 1. implementačním období byla vybrána následující prioritní témata:
• Podpora předškolního vzdělávání (např. zvyšování účasti na vzdělávání, snižování počtu dětí na
učitele, podpora pedagogické diagnostiky).
• Revize RVP ZV a metodická podpora školám (např. revize RVP v oblasti ICT, pokusné
ověřování kombinovaného vzdělávání, komplexní revize RVP ZV).
• Podpora a řízení škol (např. pilotáž středního článku, snižování administrativní zátěže).
• Inovace oborové soustavy (např. moderní perspektivní obory, profesní maturita).
• Zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech (např. cílená metodická
a personální pomoc školám s větším podílem žáků z nepodnětného prostředí, náborové příspěvky
pro nové učitele v Karlovarském a Ústeckém kraji).
Odkaz:
https://www.edu.cz/vlada-schvalila-strategii-vzdelavaci-politiky-cr-do-roku-2030nejdulezitejsi-dokument-ceskeho-skolstvi/

Metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
MŠMT prostřednictvím zveřejněného materiálu seznamuje s přijatou právní úpravou tak, aby její
aplikace byla ve školách co možná nejsnazší.
Metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Odkaz na zveřejněnou vyhlášku
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novele-vyhlasky-c-177-2009sb-o-blizsich

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Metodické doporučení pro vzdělávání
distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu
vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku.
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Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních
a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy.
Dokumenty ke stažení:
Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobemStáhnout
Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálkuStáhnout
Check-list k výuce na dálkuStáhnout
Vzor smlouvy o výpůjčce ICT prostředkůStáhnout
Odkaz: https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/

Ukončení rozvojového programu od roku 2021
Na základě novely školského zákona (zákonem č. 284/2020 Sb.) již nebude možné ze státního
rozpočtu poskytovat finanční prostředky na pokusná ověřování a rozvojové programy. Další etapu
rozvojového programu na podporu výuky plavání v základních školách proto MŠMT již vyhlašovat
nebude. Výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu (tedy např. na dopravu do plaveckého bazénu) mohou školy nově hradit
z rozpočtu ONIV dle § 160 školského zákona.
Závěrečná zpráva za poslední etapu rozvojového programu
Termín pro vložení závěrečné zprávy je dle vyhlášení rozvojového programu stanoven do 15. 2. 2021.
Webová aplikace IS plavání bude pro podpořené školy pro tyto účely otevřena začátkem roku 2021.
O možnosti vložení závěrečné zprávy budou podpořené školy informovány prostřednictvím mailu.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-pro-skoly-o-ukoncenirozvojoveho-programu-od-roku

Povinnost předškolního vzdělávání u žáků zahraničních škol v ČR
Děti, které dovršily 5 let, mají od 1. 9. po pátých narozeninách povinnost předškolního vzdělávání.
Pokud jsou děti zapsané ke vzdělávání v zahraniční škole v ČR, mají rodiče povinnost oznámit
spádové MŠ plnění povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem (podle § 34 a odst. 5 písm.
c), a to buď v době zápisů do MŠ (2. – 16. 5.), nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku
(nejpozději tedy do 1. 6.). Další povinnost není rodičům školským zákonem stanovena.
Výňatek ze školského zákona:
Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jeho plnění. Zvýrazněná ustanovení školského zákona
se týkají žáků zahraničních škol na území ČR.
§ 34 a
(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na
území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na
území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na
jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání
se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2)
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se
sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu
(dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu
nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než
spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli
spádové mateřské školy.
(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána
ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku
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v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle
sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se
v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví
školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte;
zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí a) individuální vzdělávání
dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání
v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47
a 48 a, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky dle § 38 a.
(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle
odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte.
Odkaz na školský zákon: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/povinnost-predskolniho-vzdelavani-udeti-ktere-jsou-zaky

Vyhlášení pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 2. 2021 do 31. 8. 2022
Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních
a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1).
Obsahem pokusného ověřování je plnění povinné školní docházky v základních školách a ve školách
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a vzdělávání ve středních školách s využitím
kombinovaného vzdělávání, tedy s využitím technických prostředků pro vzdělávání na dálku bez
osobní přítomnosti žáků v části vyučovací doby ve škole.
Hlavním cílem pokusného ověřování je připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda
začlenit kombinované vzdělávání v období plnění povinné školní docházky v základních školách
a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a v rámci vzdělávání ve středních školách
do systému vzdělávání ČR i pro běžnou situaci a připravit podklady pro případnou právní úpravu.
Text vyhlášení pokusného ověřování je k dispozici zde: Vyhlášení PO KV.pdf
Přihláška do pokusného ověřování pro školy je k dispozici zde: Přihláška do PO KV.docx
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovanikombinovaneho-vzdelavani?lang=1&ref=m&source=email

Přijímání na střední školy a konzervatoře
Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace
naleznete na níže uvedeném odkaze a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore?lang=1&ref=m&source=email

Krizové ošetřovné
Aktuální informace: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020
S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020 budou moci rodiče dětí
mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen
legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii.
Předpokládá se, že zákon bude projednán v Poslanecké sněmovně ve zrychleném režimu.
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Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude
legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový
formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by
rodičům nárok na ošetřovné propadl.
V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého
zaměstnavatele.
Více informací: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích ČR
V rámci hodnocení kvality a efektivity vzdělávání poskytuje Česká školní inspekce školám
a školským zařízením všech zřizovatelů informace o podmínkách, průběhu i výsledcích vzdělávání.
Na úrovni vzdělávacího systému a pro řízení vzdělávání ze strany krajů nebo intervence ze strany obcí
s rozšířenou působností či přímo zřizovatelů nabízí Česká školní inspekce souhrnné výstupy v podobě
různě zaměřených tematických zpráv nebo zpráv výročních.
V uplynulém období Česká školní inspekce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy zpracovala samostatné analýzy vybraných faktorů ovlivňujících vzdělávání
v jednotlivých krajích České republiky, které se mohou stát velmi důležitým podkladem pro další
diskuzi o zvyšování kvality vzdělávání.
Jihomoravský kraj:
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-vzdelavani-v-jednotlivych-krajich-CR
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Aktuální informace o epidemiologické situaci ve městě Brně
Aktuální informace týkající epidemiologické situace ve městě Brně naleznete na odkazu:
https://koronavirus.brno.cz/

Školy pro děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí
Město Brno vyčlenilo čtyři školská zařízení pro děti zaměstnanců, které určuje vládní nařízení.
Seznam škol (schválených i záložních) s detailními informacemi a kontakty najdete v tomto
dokumentu.

Zkušební doba
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
Při vzniku pracovního poměru je možné sjednat zkušební dobu, která může trvat nejdéle 3 měsíce,
v případě vedoucích zaměstnanců 1 pak maximálně 6 měsíců. 2 Pro sjednání zkušební doby zákoník
práce vyžaduje písemnou formu.
Pakliže by si strany sjednaly v rozporu se zákonem zkušební dobu delší než 3 měsíce, případně
neurčily-li by při sjednání zkušební doby její délku, činila by zkušební doba 3 měsíce ode dne vzniku
pracovního poměru.3 Zkušební dobu je v souladu s ust. § 35 odst. 2 zákoníku práce možné sjednat
rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Je ovšem třeba zdůraznit, že takto je
možno postupovat pouze v situaci, kdy je pracovní poměr jmenováním zakládán, nikoliv toliko měněn
(např. jmenování zaměstnance, který u téhož zaměstnavatele do té doby pracoval na základě pracovní
smlouvy).4
Důležité je pravidlo zakotvené v ust. § 35 zákoníku práce, dle kterého platí, že zkušební dobu je
možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl
uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. Ze zákona se však prodlužuje o dobu
celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu
celodenní dovolené. Jednou sjednaná zkušební doba však může být zkrácena, a to na základě dohody
smluvních stran.5
Ve zkušební době mohou obě strany pracovní poměr rozvázat tzv. zrušením pracovního poměru ve
zkušební době. O tomto druhu rozvázání pracovního poměru pojednáme v příštím příspěvku.

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se dle ust. § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení
zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit
a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
2
Srov. ust. § 35 odst. 1 zákoníku práce.
3
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 127/2001.
4
Srov. komentář k § 35 zákoníku práce. In: In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 8. 10.
2020].
5
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1755/2016.
1
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Právní poradna – rozvržení pracovní doby
•
•

Pokud zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dohodu týkající se změny místa výkonu práce, pak se
dohodou (dodatkem k pracovní smlouvě) toto místo rozšířilo. Do místa výkonu práce je zahrnuto
bydliště zaměstnance.
Jestliže nebyla sjednána žádná další dohoda, pak si zaměstnanec nemůže sám rozvrhovat pracovní
dobu na základě § 317 zákoníku práce. Zaměstnanec sice pracuje „doma“, ale pracovní dobu stále
rozvrhuje zaměstnavatel.

Práce s dětmi v MŠ v době distančního vzdělávání
OŠMT MMB upozorňuje na příspěvek paní Hany Splavcové zveřejněný na stránkách NPI ČR
s názvem Jak pracovat s dětmi v mateřských školách v době distančního vzdělávání. Článek se
zabývá problematikou pravidel při omezování osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů na školách
a zveřejňuje tipy a rady, jaké činnosti předškolním dětem při výuce na dálku nabízet.
Více informací: https://www.npicr.cz/…ole

Nabídka Centra pro talentovanou mládež , z. s.
Magistrát města Brna doporučuje základním i středním školám využít nabídku Centra pro
talentovanou mládež (www.ctm-academy.org) pro individualizaci výuky a podporu motivovaných
žáků a studentů nejen v covidové době. Pro mladší žáky doporučujeme využívání
programu Objevitelské soboty, který nyní běží v online formě, pro starší studenty unikátní CTM
Online, kdy studenti pod vedením mentorů zažívají individuální přístup a výuku odborných předmětů
v angličtině, taktéž kompletně online.
CTM vzniklo na míru studentům, kteří potřebují individuální a flexibilní přístup ke vzdělávání. CTM
online kurzy v angličtině respektují učební tempo studentů. Studenti se zlepšují v oboru, který je baví.
Angličtina je jedním ze zásadních stavebních kamenů online studia, individuální přístup a mentoring
motivují žáky a studenty ke zvládání odborných témat i jazykových úskalí a podporují individualizaci
a diferenciaci výuky podle možností jednotlivých studentů.
Pro žáky základních škol je CTM Online především příležitostí, jak získat základy odborné angličtiny.
Pro středoškoláky je CTM cestou, jak se posunout po odborné stránce a posílit svoji šanci být přijat na
univerzitu svých snů. CTM také nabízí školní programy, kdy se kurzy CTM online vyučují v celých
třídách či skupinách žáků.
CTM je partnerem desítek škol, které využívají online kurzy CTM k rozšíření své předmětové nabídky
nebo jako náplň individuálních studijních plánů. V této době, kdy výuka probíhá částečně online, je
CTM vyhledávaným a ověřeným nástrojem pro pedagogy i studenty. Magistrát města Brna hodnotí
program jako vysoce kvalitní a doporučuje školám, aby ho nabídly motivovaným studentům
jako další možnost rozvoje.
Katalog kurzů a všechny informace o studiu najdete na www.ctm-academy.cz/online>>
Pro více informací kontaktujte Jeanne Bočkovou, ředitelku CTM, na e-mailu jeanne.bockova@ctmacademy.org.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.
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Seznam poradenských zařízení v Jihomoravském kraji
OŠMT MMB upozorňuje na aktualizovaný Seznam školských poradenských zařízení
v Jihomoravském kraji (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra zařazená
do rejstříku škol a školských zařízení), který je zveřejněn na webu www.jmskoly.cz.
Seznam poradenských zařízení 2020.docx
Více informací: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/seznamskolskych-poradenskych-zarizeni-v-jihomoravskem-kraji-aktualizace
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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.
Realizace seminářů se bude řídit aktuální epidemiologickou situací, o jejich formě budou
přihlášení zájemci informováni předem. Některé semináře jsou nabízeny již pouze v ONLINE
verzi.
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 ŘE P RO M AT E Ř S K É A Z ÁKL A D NÍ Š KO LY
Listopad 2020
MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST – rozvoj předčíselných a matematických představ
a dovedností v předškolním věku
(PRO MŠ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ)
ONLINE v aplikaci TEAMS, Informace k připojení budou účastníkům rozeslány před konáním
semináře.
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Datum:
2. 11. 2020 od 13.00 do 17.00 hod.
Registrace probíhá na odkazu map2.brno.cz v sekci HOST.
AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA A DOKUMENTACE ZŠ A MŠ
(PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL)
Lektor:
Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Datum:
11. 11. 2020 od 08.00 do 12.00
pro ZŠ
od 12.30 do 16.30
pro MŠ
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
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ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
(PRO MŠ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ)
Webinář pro pedagogy, kteří se v září nemohli zúčastnit prezenčně.
ONLINE v aplikaci TEAMS. Informace k připojení budou účastníkům rozeslány před konáním
semináře.
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Datum:
19. 11. 2020 od 16.00 do 19.00 hod.

11

RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
A P L I K A CE LY F L E P RO M AT E ŘS K É Š KO LY
LYFLE je aplikace, která umožní snadno komunikovat s rodiči na dálku. Nezáleží na tom, kde zrovna
jsou, veškeré informace mají kdykoli po ruce ve svém mobilu. Oznámení, zprávy, omluvenky,
docházka, matrika — vše přehledně a bezpečně na jednom místě.
LYFLE rovněž nabízí moderní web pro školky, který plně odpovídá směrnicím EU o přístupnosti
i současným požadavkům na bezpečnost, design a uživatelské pohodlí.
Více na www.lyfle.com.

N A BÍ D KA ALTAI R S O F T WA RE S . R. O . P RO Š KO LY
Linka podpory pro učitele využívající nástrojů online komunikace
Společnost Altair Software s. r. o. nabízí základním školám službu telefonické podpory pro učitele,
kteří jsou v rámci distanční výuky nuceni využívat online nástrojů (MS Teams, Skype, Hangouts
apod.). Principem služby je okamžitě poskytnout vyučujícím pomocnou ruku v situacích, kdy během
vzdálené výuky narazí na technické problémy či problémy s nastavením pracovního prostředí.
Každý učitel dostane k dispozici telefonní číslo, na kterém se spojí s IT specialistou orientovaným na
vzdálenou komunikaci a tento mu pomůže problémy obratem vyřešit. Pro další informace a objednání
služby kontaktujte: Roman Caha, tel. 776 371 143, r.caha@altairgroup.eu
Zajištění online nástroje Microsoft Office 365 a TEAMS pro distanční výuku
Společnost Altair Software s. r. o. (Microsoft Gold Partner) nabízí základním školám možnost získat
zdarma licence Microsoft Office 365, jejichž součástí je nástroj TEAMS speciálně vybavený
funkcemi pro usnadnění výuky. Licence jsou zdarma k dispozici jak vyučujícím, tak studentům
a obsahují všechny standardní nástroje osobní potřeby, jako je MS Word, Excel, osobní i sdílené
úložiště, e-mail a též nástroje pro společnou práci (se zaměřením na vzdálenou výuku). Společnost
Altair Software s. r. o. obratem zabezpečí licence, správné přiřazení účtů, nastavení systému i případné
školení a podporu uživatelů (učitelů). Pro další informace a objednávku služeb kontaktujte:
Roman Caha, tel. 776 371 143, r.caha@altairgroup.eu

E KO T E CH N I C KÉ C E NT RU M ALT E RN ÁTO R T ŘE BÍ Č
Ekotechnické centrum Alternátor Třebíč je jedním z pouhých deseti zařízení v celé Evropě, které
disponuje projekční koulí Science on a Sphere. Vyvíjejí ji agentury NASA a NOAA, které pro ni
dodávají speciální datasety, pomocí nichž lze v 3 D zobrazovat planety, měsíce, ale i různé jevy na
Zemi (například aktuální stav oblačnosti, zemětřesení atd.). Pro školy všech stupňů máme připraveny
výukové programy „Vesmír“ a „Země“, které nyní pomocí platformy Zoom Cloud Meeting chceme
přenášet i ve streamovaném přenosu. Školy tyto programy využívají například v rámci výuky fyziky,
přírodopisu či přírodovědy, ekologie a dalších podobných předmětů.
Více informací: www.alternator.cz a na letáčku v elektronických přílohách tohoto čísla Školního
zpravodaje.
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K A RI É RO V É P O RA DE NS T V Í
Společnost VISC nabízí školám pomoc při kariérovém poradenství:
• řešení pro žáky, studenty, rodiče i školy,
• unikátní přístup,
• rozvíjení motivace, samostatnosti a odpovědnosti u žáků,
• skvěle propracované on-line diagnostické metody a důraz na propojení vzdělávání se světem
práce.
Více informací naleznete na odkaze: www.visc.cz, facebook: facebook.com/visc.cz.
V přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního zpravodaje naleznete letáčky vztahující
se k tomuto tématu.

SOUTĚŽE
* M AT E S O *
Vzhledem k současné epidemiologické situaci je odloženo školní kolo soutěže *MATESO* na
listopad. Termín bude upřesněn po podzimních prázdninách.

S O UT Ě Ž P O Ž ÁR NÍ O CH RA NA O ČI M A DĚ T Í P RO RO K 2 0 2 1
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresní sdružení hasičů Brno-město vyhlašují 47. ročník
soutěže Požární ochrana očima dětí. Propozice naleznete v elektronických souborech tohoto čísla
Školního zpravodaje.
Připomínáme, že od 1. 1. 2021 do konce února 2021 proběhne soutěž a vyhodnocení ve školských
a mimoškolských zařízeních (základní kola). Do 12. 3. 2021 doručí zástupci zúčastněných škol vítězné
práce školních kol na SH ČMS-OSH Brno-město, Zubatého 1, 614 00 Brno.
Kontakt:
e-mail: oshbm@seznam.cz, tel. 737 400 874

S O UT Ě Ž S P RO JE KT E M K RA JE P RO BE Z P E Č NÝ I NT E RN E T ( KP BI )
I letos se žáci a studenti základních a středních škol v Jihomoravském kraji mohou zapojit do soutěže
s projektem Kraje pro bezpečný internet (KPBI) a vyhrát hodnotné ceny.
Pro žáky a studenty jsou připraveny aktualizované e-learningové lekce a krátké videospoty, kde se
dozví nejdůležitější informace z oblasti bezpečnosti na internetu. Na tyto vzdělávací materiály, které je
možné využít k samostudiu či ve výuce, navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení
dvaceti otázek jsou soutěžící zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po
absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce
problematiky elektronické bezpečnosti, a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu
společností Microsoft a GORDIC.
Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu www.KPBI.cz. Soutěžní kvíz poběží do konce února
2021. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS.
plakat_2020_new_kr.pdf
Odkaz: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/soutezte-o-ceny-sprojektem-kraje-pro-bezpecny-internet-1
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ŠKOLENÍ A KURZY
K R AJ S K Á KO NF E R E N CE P RI M Á RNÍ P RE V E N CE RI Z I KO V É HO
C HO V ÁN Í
Pedagogicko-psychologická poradna Brno ve spolupráci s odborem školství KÚ JMK zve všechny
zájemce z řad pedagogů na 26. ročník konference primární prevence rizikového chování s názvem
Škola spolupracující v systému prevence. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude
konference probíhat on-line na adrese www.konferenceprevence.cz.
Konference se bude konat 12. 11. 2020 v době od 8.30 do 15.00 hod. Uzávěrka přihlášek je 5. 11.
2020.
Více informací naleznete na plakátku v přiložených elektronických souborech.

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Motivace dětí – jak děti podpořit tam, kde potřebují
Termín a čas: sobota 7. 11. 2020 v čase 9.00–16.00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Lektor:
Mgr. et. Mgr. Petra Sapáková
Odkaz:
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/
Jak na učení u neklidného dítěte?
Termín a čas: sobota 21. 11. 2020, 9.00–12.00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/
Doučování dětí s ADHD a neklidných dětí
Datum a čas: pravidelně 2–4× týdně (dle individuálních potřeb dítěte a domluvy s rodinou)
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Cena:
zdarma
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/doucovani-deti-s-adhd/
AHA studio
Datum a čas: každý čtvrtek v čase 16.30–17.15 hod. a 17.15–18.00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Anotace:
Pokud chcete své neklidné dítě podpořit v dovednosti učit se a dát mu větší šanci na
školní úspěšnost – ať už je v prvních ročnících základní školy, nebo v předškolním věku – v našem
programu AHA studio jste na správném místě. Děti pracují v malé skupince pod vedením
certifikované lektorky s využitím poznatků Feuersteinovy metody kognitivního obohacování, která
umožňuje posilovat potřebné dovednosti důležité pro zvládání školy (např. řeč, myšlení, emoce apod.).
Cena:
zdarma
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/aha-studio/
Metodika pohybových her s dětmi do 3 let I. – základní seminář
Termín a čas: pátek 20. 11. 2020, 10.00–17.30 hod.
Více informací: www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovych-aktivit/metodikapohybovych-her-detmi-tri-let/
Metodika pohybových her s dětmi do 3 let II. – workshop
Termín a čas: sobota 21. 11. 2020, 9.00–13.30 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Více informací: www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovych-aktivit/metodikapohybovych-her-detmi-tri-let/
Základní seminář a workshop není nutné absolvovat pospolu, ale doporučujeme to.
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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: 700 Kč/osoba
Termín a místo: 10. 12. 2020, 15.00–20.30, CRSP Biskupská 7, Brno
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 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.
Neakreditované kurzy:
7. 11. 2020
Jednoduché vitráže – vánoční motivy
27. 11., 28. 11. a 29. 11. 2020 Již tradiční Pletení adventních věnců z čerstvých větviček jedle
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 NĚ
ÚT 03. 11. 2020, 17.00 hod., sál OVK tř. Kpt. Jaroše 3: Domy věčnosti XIV, cesta Vysočinou.
ÚT 10. 11. 2020, 17.00 hod., sál OVK tř. Kpt. Jaroše 3: Současný izraelský film Cukrář
ČT 19. 11. 2020, 17.00 hod., sál OVK tř. Kpt. Jaroše 3: Ze čtvrtiny pravda, ze tří čtvrtin fantazie:
autorské čtení Arnošta Goldflama
NE 15. 11. 2020, 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Medvídek Dubi a Šílený hedvábník
Tento program byl připraven před nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s epidemií
viru covid-19. Bude-li pokračování tohoto stavu, nebudou se akce konat. Sledujte aktuální informace
na www.jewishmuseum.cz.

H Y G I E NI C KÉ M I NI M UM
Seminář k získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění §19/odst. 2., například
Alergeny v praxi. Semináře povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy.
Součástí je test a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termín:
18. 1. 2021 (pondělí) 15.00 – 20.00 hod.
Cena:
650 Kč (1 účastník) splatná na fakturu. Fakturační údaje uveďte
prosím při přihlášení. 14 dní před zahájením vám odešleme fakturu na základě dodaných fakturačních
údajů. Maximální počet je 15 účastníků.
Místo konání:
NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 1/2, 612 00 Brno
Přihlášky prosím přes naše webové rozhraní:
https://www.ncm.cz/seminar.php?id=hygienicke-minimum
Kontakt:
Dita Ochmannová, tel. 606 503 081
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P ŘÍ P RAVA T E P L Ý C H P O K RM Ů
Termín konání:

10. – 13. 8. 2021
8.00 – 16.00 (ÚT – PÁ) teorie
17. – 19. 8. 2021
8.00 – 16.00 (ÚT – ČT) odborný výcvik
28. 8. 2021
závěrečná zkouška
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb., je možné na základě tří profesních kvalifikací (Příprava minutek,
Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně) a úspěšného složení kvalifikačních
zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci KUCHAŘ a po zkoušce na
stanovené škole i výuční list.
Místo konání kurzu:
vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Kurzovné:
9.800 Kč, závazné přihlášky do 22. 6. 2021 (počet účastníků omezen)
Kontakt: NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00, e-mail dita@ncm.cz, www.ncm.cz,
tel. 543 239 124, 606 503 081, Bc. Dita Ochmannová

ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
MŠ a ZŠ Zeiberlichova 49, Brno-Soběšice
hledá vedoucí školní jídelny na 0,50 úvazku – s praxí, znalou celkové problematiky.
Kontakt:
tel. 541 238 227
Základní škola Pavlovská, Brno-Kohoutovice
přijme kuchařku na plný úvazek 6 – 14,30 hod. Vaříme pro 450 strávníků. Nástup od 1. 11. 2020.
Kontakt:
e-mail: buchtova@zspavlovska.cz, tel. 734 727 759

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Hledám práci ve školní jídelně na pozici stravenkářka, hospodářka.
Kontakt:

tel. 777 906 684

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
LY Ž A ŘS K É K URZ Y
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno nabízí
poslední volné termíny lyžařských kurzů:
Oblast Jeseníky – Karlov pod Pradědem
termín 10. – 15. 1. 2021
Oblast Jeseníky – Ostružná
termín 4. 1. – 9. 1. 2021
Dále nabízíme 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.
V případě zájmu nabízíme také animační program pro děti.
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
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