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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 těchto odkazech:
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

Opatření PES v oblasti školství
Na tomto odkazu naleznete opatření PES v oblasti školství:
Opatření PES v oblasti školství ke stažení ZDE.

Legislativní novinky ve školním roce 2020/21
V úterý 10. listopadu se na Youtube kanálu MŠMT konaly pro ředitele škol ze všech krajů online
semináře o legislativních novinkách na školní rok 2020/2021.
Prezentace plus záznam z webináře najdete zde: webinář MŠMT podzim 2020
Více informací: https://www.msmt.cz/legislativni-novinky-ve-skolnim-roce-2020-21

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání v ZŠ a SŠ
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
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Podpůrné materiály k zabezpečení videokonferencí
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal podpůrné materiály k zabezpečení
videokonferencí. Jedná se o příručku Videokonference bezpečně, leták Bezpečná práce na dálku –
doporučení pro firmy i zaměstnance a pro potřeby institucionálního řešení videokonferencí také
Bezpečnostní standard pro videokonference. Materiály naleznete na následujících odkazech:
Videokonference bezpečně
Bezpečná práce na dálku - doporučení pro firmy i zaměstnance
Bezpečnostní standard pro videokonference
Více informací:
https://www.msmt.cz/podpurne-materialy-k-zabezpeceni-videokonferenci?highlightWords=aktuality

Dálkový Ámos
Držitelé titulu Zlatý Ámos navrhují, aby v právě probíhajícím ročníku ankety byl zvolen kromě
tradičních Ámosů speciální Dálkový Ámos – oblíbený online pedagog.
Nominovat své oblíbené učitelky a učitele na titul Zlatý Ámos mohou školáci do konce tohoto roku.
Online přihlášku a další informace najdou na www.zlatyamos.cz. V charakteristice kandidáta je
potřeba zdůraznit, že nominují Dálkového Ámose.
Odkaz: https://www.msmt.cz/dalkovy-amos-nova-cena-pro-on-line-pedagogy

Věstník MŠMT 07/2020
Věstník MŠMT Ročník LXXVI. Sešit 7/2020 (20 s.)
Část normativní
• Dodatek k normativům neinvestičních výdajů stanovených podle § 161 odst. 1 školského zákona
pro školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
• Stanovení dalších finančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizovaných krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do
1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu
Friedricha Schillera v Pirně
• Odnětí schvalovací doložky učebnici Nová literatura 1 a 2
• Oznámení o ztrátě razítka
• Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021
MSMT 07-2020
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-07-2020
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Distanční vzdělávání – metodické konzultace
Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů
s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání
na počátku školního roku 2020/2021. Tato tematická zpráva navazuje na zprávu České školní inspekce
z května 2020, která komentovala zjištění z řízených telefonických rozhovorů vedených s řediteli
základních a středních škol k problematice distančního vzdělávání v měsíci dubnu 2020. Obě
tematické zprávy jsou k dispozici zde.
I když je Česká školní inspekce přesvědčena, že naprostá většina škol, jejich ředitelů a učitelů dělá pro
úspěšné distanční vzdělávání žáků mnoho dobrého a že postupy a procesy stanovené na úrovni
jednotlivých škol jsou vedeny upřímnou snahou zvládnout toto náročné období s co největším
efektem, je připravena poskytnout školám metodickou konzultaci. Pro poskytnutí konzultace
a případné dotazy se na Českou školní inspekci mohou ředitelé základních škol obracet
prostřednictvím systému InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), Téma požadavku:
Distanční výuka – podpora škol. Požadavek bude operativně vyhodnocen a následně bude ředitel
školy kontaktován.
O této možnosti byli ředitelé základních škol informováni dne 5. 11. 2020 dopisem zaslaným na
oficiální e-mailovou adresu školy.
Nabídka metodických konzultací v tuto chvíli směřuje k základním školám, další druhy škol
budou kontaktovány následně.
Více informací: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-nabidla-zakladnim-skolammoz

Tematické zprávy České školní inspekce
Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky
Tato zpráva je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku vzdělávání
znevýhodněných žáků a na strategie vybraných základních škol, které jsou při vzdělávání
znevýhodněných žáků z různých hledisek úspěšné. Zkušenosti těchto škol a postupy, které tyto školy
při vzdělávání znevýhodněných žáků uplatňují, mohou být přenositelnou inspirací pro školy další. Ve
formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Hodnoceni-uspesnych-strategii-ZS

Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020
Tato zpráva je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech
souvisejících s environmentální výchovou na základních školách. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Environmentalni-vychova-na-zaklad

Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura
Tato zpráva je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání žáků základních škol
ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz:https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Podpora-rozvoje-zaku-ZS-vevzdelavaci-oblasti-Umen
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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/

Upozornění na dřívější uzávěrku lednového čísla ŠZ
Upozorňujeme, že uzávěrka příspěvků do lednového čísla školního zpravodaje je vzhledem
k vánočním prázdninám již 10. prosince 2020.
Redakce školního zpravodaje

Právní informace
Distanční výuka & čl. 13 GDPR (plnění informační povinnosti)
Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl mimořádně aktuální výklad zpracování osobních údajů při
vzdělávání distančním způsobem s použitím kamery (viz link-https://www.uoou.cz/ze-skolstvi/ds5088/archiv=0&p1=2611).
Klíčové argumenty Úřadu jsou následující: V průběhu vzdělávání distančním způsobem škola
(správce) plní úkol vymezený školským zákonem, a to tedy ve veřejném zájmu. Legitimním
prostředkem ke splnění tohoto úkolu je použití kamery. Proto škola může legitimně požadovat, aby
měl žák při vzdělávání distančním způsobem zapnutou kameru.
•

V současné době, kdy probíhá na všech základních školách distanční výuka, by mohlo dojít
k situaci, kdy se žák bude nevhodně během této výuky chovat. Otázka by tedy mohla znít
„Lze vyloučit žáka z online hodiny pro nevhodné chování?“
Při řešení této problematiky je nutné vycházet z dokumentu MŠMT – Využití právních opatření při
řešení problémového chování žáků na školách. Protože distanční výuka je již zákonem zakotvena jako
jeden ze způsobů výuky, bude se tento dokument aplikovat přiměřeně i na distanční výuku (viz linkhttps://www.msmt.cz/file/33233/):
• žák může být na určitou dobu „vyloučen“ z určité online hodiny,
• současně by mělo být žákovi zajištěno vzdělávání jiným způsobem (např. pomocí přechodu na
synchronní online vzdělávání, které zajišťuje jiný pedagog, nebo vzdělávání online způsobem
s použitím jiného komunikačního kanálu).
Jestliže bude žák za výše uvedených podmínek „vyloučen“ z určité online hodiny a bude se podle
pokynů vyučujícího vzdělávat jiným způsobem, nelze neúčast žáka v online hodině chápat jako
neomluvenou hodinu.
Žákovi však lze uložit kázeňské opatření (např. důtku třídního učitele) v souladu s pravidly
vymezenými školním řádem.
Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy, jež nabylo účinnosti
dnem 29. 10. 2020 ve věci funkčního období členů školské rady zřízené při základní škole podle
§ 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne
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skončení nouzového stavu, toto funkční období se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne
skončení nouzového stavu (viz link-file:///D:/Documents/Downloads/oop-skolskerady.pdf).
Dne 23. 10. 2020 nabyla účinnosti vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
např. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a to v § 6 na konci odstavce 5 se doplňuje věta
„Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu
mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení
provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje
zákonné zástupce (viz link-https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-423). Dále došlo k novelizaci ve
vyhlášce 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a to v § 11 kde se doplňuje odst. 5, 6.
Odst. 5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než
5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.
Odst. 6) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz klubu nebo střediska po dobu
delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi sníží poměrně k omezení nebo přerušení jeho vzdělávání. Úplata
se nesnižuje, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném
termínu ve stejném školním roce.“ (viz link-https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-423).
Dne 30. 10. 2020 nabyl účinnosti zákon – o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 tohoto zákona:
odst. 1) Pro účely tohoto zákona se mimořádným opatřením při epidemii rozumí
a) krizové opatření vyhlášené orgánem krizového řízení podle krizového zákona a mimořádné
opatření vydané orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření infekčních onemocnění, pokud se tato
opatření týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách nebo jejich
částech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v § 70 odst. 2
písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v důsledku onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen „onemocnění
COVID-19“),
b) nařízení karantény dítěti nebo osobě uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) v přímé souvislosti
s onemocněním COVID-19,
c) opatření podle školského zákona nebo prováděcích právních předpisů, kterým došlo k uzavření
zařízení (jeho části) uvedeného v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění
a v § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a které
bylo přijato v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.
(viz link-https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-438).
Nároky dle tohoto zákona vznikají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii,
nejdéle však do 30. 6. 2021.
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Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl mimořádně aktuální výklad zpracování osobních údajů při
vzdělávání distančním způsobem s použitím kamery (https://www.uoou.cz/ze-skolstvi/ds5088/archiv=0&p1=2611). Klíčové argumenty Úřadu jsou následující: V průběhu vzdělávání
distančním způsobem škola (správce) plní úkol vymezený školským zákonem, a to ve veřejném
zájmu. Legitimním prostředkem ke splnění tohoto úkolu je použití kamery. Proto škola může
legitimně požadovat, aby měl žák při vzdělávání distančním způsobem zapnutou kameru.
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S P L AT NO S T Ú P L AT Y Z A P Ř E DŠ KO L NÍ V Z DĚ L Á V Á NÍ
Pro mateřské školy veřejných zřizovatelů (tj. i pro příspěvkovou organizaci zřízenou obcí) platí
pravidlo dané § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění: Úplata
za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud
ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Jednoduše
řečeno, podle § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, je splatnost úplaty za předškolní
vzdělávání např. za listopad do 15. listopadu. Pokud má být splatnost úplaty odlišná, musí se na
jiném termínu splatnosti mateřská škola dohodnout se zákonným zástupcem dítěte. Mateřská
škola se v tomto směru nemůže odvolávat na znění školního řádu. Pokud je ve školním řádu stanovena
splatnost úplaty „předem“ bez vazby na dohodu se zákonným zástupcem, školní řád je v této části
v rozporu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
Sjednaly-li si strany platně zkušební dobu (srov. ust. § 35 zákoníku práce 1), mohou v době jejího
trvání poměrně jednoduše pracovní poměr zrušit právním jednáním, které se nazývá zrušení
pracovního poměru ve zkušební době.
Dle ust. § 66 zákoníku práce mohou zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr ve zkušební
době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Znamená to, že ani jedna ze stran pracovního
poměru nemusí vysvětlovat, proč ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době přistoupila.
Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější (v takovém případě
by skončil tímto pozdějším dnem). Pakliže by zrušovací projev obsahoval zpětné zrušení pracovního
poměru nebo by ve zrušovacím projevu vůbec nebyl označen den skončení pracovního poměru,
pracovní poměr by skončil dnem doručení zrušení pracovního poměru druhé straně.2 Jestliže by byl
jako den zrušení pracovního poměru označen den následující po uplynutí zkušební doby (nebo den
pozdější), pak by pracovní poměr skončil posledním dnem zkušební doby.3
Je třeba připomenout, že zde, pokud jde o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, existuje jedno
omezení na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel totiž nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr
v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
zaměstnance.
Dále je třeba zmínit, že ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele není
zákonem vyžadován předchozí souhlas odborové organizace ani projednání tohoto rozvázání
pracovního poměru s odborovou organizací.
Zákoník práce stanoví, že pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná
forma, jinak se k němu nepřihlíží. To znamená, že pokud by se strana pracovního poměru pokusila
zrušit pracovní poměr ve zkušební době ústně, nepřihlíželo by se vůbec k takovému právnímu jednání
(v právní realitě by neexistovalo).
Závěrem je nutno připomenout, že písemné zrušení pracovního poměru ve zkušební době provedené
zaměstnavatelem musí být zaměstnanci doručeno (před uplynutím sjednané zkušební doby) do
vlastních rukou4 a že pravidla pro doručování písemného zrušení pracovního poměru ve zkušební době
zaměstnancem zaměstnavateli je třeba hledat v ust. § 337 zákoníku práce.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1846/2007.
3
Srov. tamtéž.
4
Srov. ust. § 334 odst. 1 zákoníku práce.
1
2
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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.

Dům zahraniční spolupráce
V příloze zpravodaje naleznete prezentaci k aktivitám Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové
organizace MŠMT. Dům poskytuje informační, poradenské a analytické služby pro všechny oblasti
vzdělávání. Více informací naleznete na webu: https://www.dzs.cz/
Kontakt:
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
e-mail: info@dzs.cz, tel. +420 221 850 100
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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.
Všechny semináře v prosinci 2020 jsou nabízeny ONLINE v aplikaci MICROSOFT TEAMS.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz. K registraci je zapotřebí
přístupové heslo, pokud není u semináře 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 Ž Á KŮ 1. A 2. T ŘÍ D Z Š
Sociální a emoční vývoj dítěte, rozvoj sociálních kompetencí, jak motivovat žáky
k učení, role rodiny při podpoře dětí v prezenční i distanční výuce
Lektor:
Mgr. Lucie Kotková, dětská psycholožka
Termín:
1. 12. 2020 od 18.00 do 20.00 hod.
Online v aplikaci MICROSOFT TEAMS.
Registrace probíhá na odkazu: map2.brno.cz v sekci HOST. K registraci není zapotřebí heslo.

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
Rozvíjení jemné a hrubé motoriky pro práci s dětmi mateřských škol a pro práci se
žáky ve školních družinách na základních školách. Adventní inspirace.
Lektor:
Cílová skupina:
Termín:

Mgr. Jan Helis
pedagogové MŠ a vychovatelky ŠD
nabízíme celkem tři termíny
3. 12. 2020 ve 13.00 hod.
7. 12. 2020 v 9.00 hod.
7. 12. 2020 ve 13.00 hod.
Online v aplikaci MICROSOFT TEAMS.
Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST. K registraci není zapotřebí heslo.
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Seminář hlasové techniky pro pedagogy „Cesta správného nastavení hlasu“
(náhradní termín jen pro dříve přihlášené)
Lektor:
Mgr. Kateřina Sluková
Cílová skupina:
pedagogové mateřských a základních škol
Online v aplikaci MICROSOFT TEAMS.
Termín:
8. 12. 2020 od 13.00 do 17.00 hod.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
D I S TA N ČNÍ V Z DĚ L ÁV Á NÍ – CO J E P O T ŘE BA V Ě DĚ T
Na portále edu.cz naleznete základní přehled, co všechno je potřeba vědět k distančnímu vzdělávání.
Více informací: https://koronavirus.edu.cz/distancni-vyuka

V I DE O Z O NL I NE K O NF E RE NC E K D I S TA N ČNÍ V Ý U CE
Cílem online konference bylo představit aktuální trendy distanční výuky a umožnit učitelům
prezentovat jejich přístupy k ní. Pandemie koronaviru totiž ukázala, že se bez kvalitní distanční výuky
neobejdeme. Přestože je výuka zprostředkována technikou, v jejím středu bude vždy stát člověk, učitel
a jeho žáci. Více informací:
https://www.youtube.com/watch?v=SAB9OUpklc8

P RO M AT E Ř S K É Š KO LY – AP L I KAC E LY F L E
Zjednodušte si komunikaci s rodiči díky chytré aplikaci
LYFLE je aplikace, která vám 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<http://www.lyfle.com>.

Č E S KÝ JAZ Y K P RO Z ÁKL AD NÍ Š KO LY O NL I NE
Na nových stránkách https://www.icestina.cz/ naleznou učitelé českého jazyka 2. stupně ZŠ
významnou pomoc při výuce.
Najdou zde kompletní přehled českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída). Stránky jsou zcela
zdarma a jsou každý den průběžně doplňovány.
Mluvnice, sloh, literatura, pracovní listy, testy, příprava na přijímací zkoušky – vše je přehledně
na jednom místě. Stránky jsou vhodné nejen pro učitele, ale také pro žáky a rodiče žáků.

I NT E R A KT I V N Í V Z D Ě L Á VA CÍ P RO G R AM K BI T V Ě NA BÍ L É HO ŘE
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) chce přiblížit žákům prvního
a druhého stupně základních škol důsledky stavovského povstání, boj za náboženskou svobodu,
dosazení českého krále, samotnou bitvu na Bílé hoře či vlnu emigrace českých vzdělanců z řad
nekatolíků.
Vzhledem k situaci šíření pandemie koronaviru je NPMK prozatímně uzavřeno, ale podporuje
distanční výuku například i formou online kvízů, ve kterých se seznámíme s hlavními aktéry bitvy na
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Bílé hoře. Od 9. listopadu 2020 sledujte každé úterý a čtvrtek jejich příběh prostřednictvím hádanek,
které najdete na facebookové stránce NPMK.
Více informací:
https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/novy-vzdelavaci-program-k-pripomenuti-400-vyrocibitvy-na-bile-hore-1620

B Í L Ý KR UH BE Z P E ČÍ
Bílý kruh bezpečí nabízí školám možnost další spolupráce a nabídku přednášek. Více informací včetně
kontaktů naleznete na níže uvedeném odkaze:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/nabidka-prednasek-bily-kruh-bezpeci

SOUTĚŽE
V ÁNO ČN Í T U RN AJ V S UDO KU
Soutěž je určena pro žáky 5. – 9. ročníků.
Organizaci školních kol necháme na jednotlivých školách. Inspiraci máte v pozvánce v příloze tohoto
čísla Školního zpravodaje.
Městské kolo se uskuteční online 17. 12. 2020. Přihlásit můžete 3 žáky z každé kategorie nejpozději
do 14. 12. 2020 ve formuláři v tomto odkazu: https://forms.gle/wW8DrPMc4jTQWfYt6
Je nutné vyplnit mail účastníka, abychom mu vytvořili přístup do městského online kola.
Pozvánku a přístup ke svému zadání dostanou účastníci městského kola do tohoto mailu.
V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici na e-mailu cvrkalova@zssirotkova.cz nebo na
telefonním čísle 541 211 945.
Za organizátory Dan Jedlička, ZŠ Sirotkova 36

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 minulého 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.
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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

ŠKOLENÍ A KURZY
C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Doučování dětí s ADHD a neklidných dětí
Datum a čas: pravidelně 2–4× týdně (dle individuálních potřeb dítěte a domluvy s rodinou)
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/
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.

Ž I DO V S KÉ M UZ E U M V BR NĚ
Vzdělávání on-line:
ÚT 1. 12. 2020 od 18.00 hod.: Válečný veterán RAF a Dobrodružství pana Wellingtona
Besedu s jedním z posledních českých žijících veteránů RAF moderuje Hana Bergmannová Klímová,
autorka knihy Dobrodružství pana Wellingtona, která vznikla na motivy vyprávění pana Loma.
ST 2. 12. 2020 od 18.00 hod.: Představení knihy Jak napravovat svět: Rozhovory s inspirativními
Izraelci. Hebraistka a kulturoložka Terezie Dubinová představí svou novou knihu rozhovorů s Izraelci
působícími v oblastech občanské aktivity, umění, terapie a spirituality.
PO 7. 12. 2020 od 18.00 hod.: Archeologie holocaustu. Přednáška archeologa doc. Pavla Vařeky ze
Západočeské univerzity v Plzni.
ČT 10. 12. 2020 od 18.00 hod.: Bojovníci a krajané. Beseda s jihočeským novinářem a publicistou
Radkem Gálisem.
ÚT 15. 12. 2020 od 18.00 hod.: Samařské rukopisy z Vádí Dalíje
Přednáška doc. Jana Duška z Centra biblických studií Evangelické teologické fakulty UK.
ST 16. 12. 2020 od 18.00 hod.: Kašrut: co Židé jedí a co by neměli
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O základním pilíři praktického judaismu promluví koordinátor kašrutu Vrchního rabinátu Židovské
obce v Praze Chaim Kočí.
Pořady budeme přenášet online pomocí aplikace Microsoft Teams. Zájemce prosíme: zašlete e-mail na
adresu: lucie.krizova@jewishmuseum.cz nebo barbora.dockalova@jewishmuseum.cz, do předmětu
prosím napište PŘENOS ONLINE a datum pořadu. Den před pořadem vám zašleme odkaz, přes který
se budete moci v reálném čase připojit k přednášce. V průběhu přednášky bude možné klást dotazy
formou online chatu, který je součástí aplikace.
Aktuální informace sledujte prosím 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

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
Mateřská škola, Brno, Synkova 24, p. o.
nabízí pracovní pozici pomocné kuchařky v MŠ na plný úvazek nebo je možné vytvořit sdílené
pracovní místo 2 x 0,5 úvazek, nástup 1. 1. 2021.
Kontakt:
tel. 702 104 433, info@mssynkova.cz.
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JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
Z DR AV É S E Z E NÍ P RO V Š E C HN Y
Dynamicko-směrová podložka pro odstranění bolesti zad a budování hlubokých svalů během
sezení. Dvectis je speciální dynamicko-směrová podložka vyvinutá ve spolupráci s lékaři. Podložka
s chráněnou specifickou konstrukcí zajišťuje během sezení vytvoření svalové aktivity a směrování
vytvořené svalové aktivity do konkrétních částí hlubokých svalů v lidském těle. Pravidelné sezení na
této podložce pomůže odstranit bolest zad a také další zdravotní problémy.
Kontaktní údaje:
Společnost Dvectis, Areál EM Brno Filipínského 55, 615 00 Brno
Martin Trenčanský, tel.: +420 606 044 531, e-mail: martin.trencansky@dvectis.com
Více informací:
www.dvectis.com

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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