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Vážení a milí spolupracovníci,
děkujeme Vám za náročnou práci v roce 2020, který byl vzhledem ke
koronavirové krizi obzvláště obtížný.
V novém roce 2021 Vám přejeme především hodně zdraví
a optimismu a těšíme se na další spolupráci.

Pracovníci Odboru školství a mládeže MMB
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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: https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

Aktuální informace a nejčastější dotazy
Aktuální informace o opatřeních v dalším vzdělávání v souvislosti s pandemií COVID-19 naleznete na
níže uvedených webových stránkách.
ZDE naleznete více informací ve vazbě na další vzdělávání týkající se např. konání hromadných akcí
nebo realizace zkoušek z profesních kvalifikací.
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/aktualni-informace-a-nejcastejsidotazy?lang=1&ref=m&source=email

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

Nařízení vlády
MŠMT zveřejňuje na svých stránkách úplná znění nařízení vlády, která se týkají školské
problematiky. Více informací:
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady?lang=1&ref=m&source=email

Vyhlášky ke školskému zákonu
MŠMT zveřejňuje přehled všech vyhlášek ke školskému zákonu. Více informací:
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu?lang=1&ref=m&source=email

Opatření obecné povahy – vydávání zápisových lístků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy prodlužuje termín, do kterého
se vydávají zápisové lístky. Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dnem 25. listopadu 2020.
Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-1
Odkaz: https://www.msmt.cz/ministerstvo/zapisovy-listek-opatreni-obecne-povahy
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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). Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR se termín pro
podávání přihlášek posunuje na 31. 1. 2021.
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.
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
AKTUÁLNĚ: Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR se termín pro podávání přihlášení
posunuje na 31. 1. 2021.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovanikombinovaneho-vzdelavani?lang=1&ref=m&source=email

Výzva o podávání žádostí – dotace na vzdělávání národnostních
menšin
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021 poskytované v souladu
s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a se Zásadami vlády pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591
a v souladu s usnesením vlády ze dne 22. června 2020 č. 681 o Hlavních oblastech státní dotační
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok
2021.
Žádat mohou právnické osoby v souladu s usnesením vlády ze dne 22. června 2020 č. 681, o Hlavních
oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2021, které
prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Oprávněným
žadatelem nejsou organizace zřízené státem.
Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. ledna 2021.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-oposkytnuti-dotace-na-podporu-3?lang=1&ref=m&source=email

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu
aktivit integrace cizinců v regionálním školst ví v roce 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
dotace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním
školství v roce 2021.
Termín pro přijímání žádostí je do 11. 1. 2021.
Kompletní text výzvy je zde: Výzva_podpora aktivit integrace cizinců v RgŠ.pdf
Přílohy k žádosti zde:
Přílohy_formuláře žádosti a vyúčtování.docx
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-oposkytnuti-dotace-na-podporu-4
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Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace
na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021.
Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém
a neformálním vzdělávání, které rozvíjejí nebo přesahují rámec příslušného stupně vzdělávání žáka.
Žádosti pro rok 2021 se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese
https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 16. prosince 2020.
Termín pro podání žádostí je do 18. 1. 2021. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento
den již doručena na MŠMT. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy,
obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností),
veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a střediska volného času.
Výzva_nadaní.pdf
Příloha 1_Kritéria věcného hodnocení
Příloha 2_Avízo o vratce
Odkaz:
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce3?lang=1&ref=m&source=email

Podpůrné materiály pro zabezpečení videokonferencí a on line
výuky
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka odeslali v listopadu 2020 ředitelům škol společný
dopis, ve kterém upozorňují na další podpůrné materiály pro zabezpečení videokonferencí a obecně
pro online výuku. Ze strany ministerstva školství a NÚKIB tak jde o pokračující podporu školám,
které byly v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci nuceny přejít do režimu online výuky.
Portál se všemi materiály, které byly školám nově poskytnuty, je k dispozici na adrese:
https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online. Cílem tohoto portálu je zejména seznámit žáky a učitele
pomocí webinářů, online kurzů, interaktivních komiksů a dalších materiálů s riziky online prostředí
a s možnými cestami, jak těmto rizikům předcházet. Příkladem rizikových jevů na internetu je
například kyberšikana nebo závislost na online technologiích.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Odbor vnějších vztahů a komunikace MŠMT press@msmt.cz
Odkaz: https://www.msmt.cz/msmt-a-nukib-poskytli-skolam-dalsi-podpurne-materialy

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
MŠMT zveřejňuje Seznam jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, které jsou
oprávněny konat jazykové zkoušky v jarním zkušebním období Jazykové školy podle krajů
2020_.xlsx
Seznam s úplnými názvy škol je dostupný na http://rejskol.msmt.cz.
Více informací naleznete na tomto odkazu:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykovezkousky?lang=1&ref=m&source=email
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Certifikát pro organizaci školení vedoucích dětských táborů
MŠMT udělilo vybraným organizacím certifikát pro školení hlavních vedoucích dětských táborů.
Jejich seznam a kontaktní údaje jsou uvedeny v připojené tabulce.
Seznam udělených certifikátů pro školení HVDT
Odkaz:
https://www.msmt.cz/mladez/organizace-ktere-ziskaly-certifikat-pro-organizaci-skoleni1?lang=1&ref=m&source=email

Dodatečný výběr žáků do dvojnárodnostního Gymnázia Fridricha
Schillera v Pirně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že ve školním roce 2020/21 jsou volná
stipendijní studijní místa pro českého žáka/českou žákyni ke studiu v 7., 8., 9. a 10. ročníku
dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha
Schillera v Pirně.
O přijetí se mohou ucházet žákyně/žáci, které/kteří ve školním roce 2020/21 navštěvují stejný ročník
základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého
gymnázia v České republice. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou
podmínkou znalosti němčiny: základní úroveň pro 7. ročník, velmi dobré znalosti německého jazyka
pro 8. ročník a výborné znalosti německého jazyka v případě přihlášky do 9. a 10. ročníku.
Přihlášky k přijímacím zkouškám zasílejte do 18. 1. 2021 na adresu: Friedrich-Schiller-Gymnasium
Pirna, Dr. Tomáš Křenek, Seminarstr. 3, D-01796 Pirna, Deutschland
nebo elektronicky na e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de .
V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů
(zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/ žákyně
navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky.
Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně k výběrovému řízení, při
kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní
zkouška).
Předpokládaný nástup ke studiu: 22. 2. 2021
Pro další informace o výběrovém řízení a o binacionálním vzdělávacím projektu kontaktujte prosím
českého studijního koordinátora: Dr. Tomáš Křenek, tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75,
e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de ,www.schillergymnasium-pirna.de
Odkaz:
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/dodatecny-vyber-zaku-do-8-a-10-rocnikudvojnarodnostniho?lang=1&ref=m&source=email

Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii
MŠMT zveřejňuje informace o výběrovém řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii od
školního roku 2021/2022; termín pro přihlášení: 12. 2. 2021.
Podmínky přijetí k výběrovému řízení:
Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:
• je občanem/občankou České republiky nebo má trvalý pobyt v České republice;
• je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;
• je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo studentem/studentkou 1. ročníku čtyřletého
gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
• ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci
učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky;
• studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština);
• dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž
známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 – chvalitebně);
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• vyplní písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení (viz níže bod 4).
Zaslání žádosti o zařazení do výběrového řízení
Vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně písemného doporučení ředitele
školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, a požadovaných příloh: kopie výpisu vysvědčení, rukou psaný
motivační dopis, případně kopie diplomu zkoušky B1), zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní
zástupci nejpozději do 12. února 2021 (rozhoduje datum na poštovním razítku) na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1
Kontakt:
Monika OULEVEY, odbor mezinárodních vztahů, tel.: +420 234 811 464
e-mail: monika.oulevey@msmt.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky upozorňuje, že neúplné žádosti ani
žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Více informací:
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-pro-zajemce-zajemkyne-o-studium-na-lyceich-vdijonu-a?lang=1&ref=m&source=email
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Výroční zpráva České školní inspekce
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za
školní rok 2019/2020, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy
v České republice. Ve formátu pdf ke stažení zde.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)

Tematické zprávy České školní inspekce
Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve šk. roce 2019/2020
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Rozvoj-matematicke-gramotnosti-na-zakladnich-skola

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 – národní zpráva
Prostřednictvím národní zprávy zveřejňuje Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření
TIMSS 2019 zaměřeného na zjišťování znalostí žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě.
Představeny jsou silné a slabé stránky českých žáků, vývoj výsledků od roku 1995. Pozornost je
věnována i faktorům, které na úrovni školy a rodiny ovlivňují výsledky. Prezentovány jsou také
postoje a názory učitelů a žáků. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Mezinárodní zpráva TIMSS 2019 je k dispozici zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Mezinarodni-setreni-TIMSS-2019-Narodni-zprava
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Organizační změna
Ke dni 1. 1. 2021 dochází v rámci Magistrátu města Brna k organizační změně. Stávající Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy bude rozdělen na dva nové útvary, Odbor školství a mládeže (OŠM)
a Odbor sportu (OS).
Oba odbory budou sídlit na Dominikánském náměstí 3, Odbor školství a mládeže v 1. patře, Odbor
sportu v mezipatře.

Blahopřání
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna blahopřeje Mgr. Stanislavu Skřičkovi k získání
ocenění Zlatý kříž 3. třídy, které mu udělil Český červený kříž.

Právní informace
N O Š E NÍ RO UŠ E K U D Ě T Í V M Š
OŠMT MMB obdrželo výkladové stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 10. 2020
v souvislosti s nošením roušek u dětí v mateřské škole.
Z tohoto stanoviska vyplývá, že výjimka z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest
týkající se dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole a osob o ně pečující v dětské skupině se
vztahuje pouze na vnitřní prostor mateřské školy.

I NDI V I D UÁL NÍ V Z D Ě L Á V Á NÍ DÍ T Ě T E – DO TAZ
Matka jednoho dítěte přinesla žádost o individuální vzdělávání dítěte od 1. 1. 2021.
Dotaz:
Můžeme této žádosti vyhovět, když ji nepodala 3 měsíce před začátkem školního roku? Pokud ano,
bude dítě „přezkoušeno“?
Odpověď právníka:
Na úvod upozorňuji, že matka měla mateřské škole podat oznámení o individuálním vzdělávání dítěte,
nikoli žádost. Na tento fakt navazuje skutečnost, že mateřská škola o individuálním vzdělávání dítěte
nerozhoduje. Mateřská škola pouze bere oznámení zákonného zástupce na vědomí a následně začíná
se zákonným zástupcem dítěte spolupracovat. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte může
zákonný zástupce podat i v průběhu školního roku (§ 34 b odst. 1 školského zákona).
Jestliže bude individuální vzdělávání dítěte zahájeno 1. 1. 2021, pak nemusí proběhnout ověření
úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Podle zákona uvedené ověření
probíhá ve 3. a 4. měsíci od začátku školního roku (§ 34 b odst. 3 školského zákona).
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Webová aplikace pro výběr střední školy
Místo tradičního Festivalu vzdělávání vytvořil Odbor školství Jihomoravského kraje aplikaci pro
výběr střední školy pro žáky 5., 7. a zejména 9. ročníků. Nová webová aplikace usnadní žákům
a jejich rodičům výběr střední školy.
Aplikace je dostupná na adrese: https://www.vyberskoly.cz/online. Na tomto webu jsou umístěny
všechny potřebné informace o přijímacím řízení na střední školy v tomto školním roce, včetně
kontaktů na bezplatné kariérové poradenství. Informační letáček naleznete v příloze tohoto
zpravodaje.

Videa k oborům na středních školách
Informační systém ISA+ nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny
školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru
povolání pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro
žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.
Více informací: https://infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni

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.

Co jsou žestě
Moravia Brass Band nabízí předškolním dětem i mladším žákům sérii videí o žesťových nástrojích.
Videa budou ke stažení 18. 1. 2021. Odkaz: https://www.moraviabrassband.cz/koncerty/co-jsou-zeste/
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla školního
zpravodaje.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
Ř Í Z E N Í Š KO LY O N L I NE – AP L I KA CE P RO ŘÍ Z E N Í A V E D E N Í Š KO LY
Webová aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout kompletní
a přehledné informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů
škol a školských zařízení. Je určena managementu škol a školských zařízení i jejich zřizovatelům.
Naleznete zde Pracovní situace – rady a doporučení doplněné odkazy na související legislativu,
vzory či formuláři pro všechny běžné i zcela mimořádné situace, do kterých se při řízení a vedení
školy můžete dostat, Právní i odbornou poradnu – pro předplatitele zcela zdarma a bez omezení
počtu dotazů za dané období (spolupracujeme s renomovanými právníky, kteří se specializují nejen na
oblast vzdělávání; zeptat se můžete ale i na vzdělávání na dálku, inkluzi, daňovou problematiku,
správu budovy, školní jídelnu atd.) a také Kalendář – přehled povinností, důležitých událostí či
připomínky zajímavých informací. V Aktualitách najdete denně čerstvé novinky z oblasti vzdělávání
a zprávy a doporučení od MŠMT, ČŠI, MZČR, NPI ČR, NÚKIB a mnoha dalších. A navíc obdržíte do
své e-mailové schránky každých 14 dní newsletter s těmi nejdůležitějšími informacemi.
Webovou aplikaci Řízení školy online si můžete objednat ve verzích Profesor, Mentor Plus či Mentor
na www.rizeniskoly.cz.
Zaregistrujte se na www.rizeniskoly.cz/registrace a získejte třicetidenní demoverzi webové aplikace
Řízení školy online zdarma.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.

A KT I V I T Y K V Ý RO ČÍ ÚM RT Í J. A. K O M E NS K É HO
Jan Amos Komenský v kostce
Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského vydalo k 350. výročí Komenského
úmrtí publikaci s názvem Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého genia staletí.
Vydání této knihy je součástí programu Národních oslav J. A. Komenského. Vznikla ve spolupráci
s UNESCO za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Publikaci je možné
zakoupit ZDE.
Pamětní medaile
K 350. výročí Komenského úmrtí je vydána pamětní medaile velikosti 40 mm, která je zhotovena
z patinované mosazi. Bude k dodání ke Dni učitelů v roce 2021, její ukázku naleznete v přiložených
souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.
Více informací:
Pavel Herčík, e-mail: hercikjewelstudio@seznam.cz

P L AN E T Á RI U M M O RAVA
Planetárium Morava přijímá objednávky na rok 2021. Rozšířili jsme naši nabídku programů pro
mateřské i základní školy. V rámci dodržování zvýšených hygienických pravidel promítáme pro
jednotlivé třídy a po každém skupině vyvětráme celý prostor planetária.
Cena za žáka 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.
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Více informací o našich programech a filmech na našich stránkách: www.planetarium-morava.cz
planetarium.morava@gmail.com , tel. +420 704 798 853.

M I L ANO V Y A KT I V I T Y
Milanovy aktivity mají možnost dovézt speciální mobilní lezeckou stěnu jako sportovní aktivitu do
hodin tělesné výchovy, jako doplňkovou aktivitu na sportovní den nebo jako program do mateřské
školy. Lezecká stěna má čtyři strany a jsou na ní jak lehké cesty se zvířátky pro děti od 3 let, tak
i složitější cesty pro náročnější sportovce. V letošním roce sice olympiáda v Tokiu nebude, 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.
Také můžete jednotlivě využít naše aktivity na vaše akce. Více na: www.milanovy-aktivity.cz,
e-mail: zazij@milanovy-aktivity.cz, tel. +420 778 168 078

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna na Špilberku upozorňuje na novou výstavu:
Gustav Krum: Ilustrace
3. 12. 2020 – 28. 2. 2021, 3. nádvoří západního křídla
Výtvarník Gustav Krum (1924–2011) stál u počátků českého komiksu, ilustroval dobrodružnou
literaturu pro děti a mládež, nejvíc se proslavil ilustracemi do knih Jaroslava Foglara a Karla Maye.
Krumův osobitý styl kresby vynikal akčností a dramatičností.
Více informací: https://www.spilberk.cz/kalendar/gustav-krum/

SOUTĚŽE
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 listopadového
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

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/
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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/
Motivace dětí – jak děti podpořit tam, kde potřebují
Datum a čas: 13. 2. 2021 v čase 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Cena:
1.100 Kč/účastník
Odkaz:
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/
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: 2. 2. 2021 v čase 15.00–20.30, CRSP Biskupská 7, Brno
Více informací na www.crsp.cz<http://www.crsp.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
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ŠKOLY ŠKOLÁM
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
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 Filipinskeho 55, 615 00 Brno
Martin Trenčanský, tel.: +420 606 044 531, e-mail: martin.trencansky@dvectis.com
Více informací:
www.dvectis.com
Podrobnější informace naleznete v elektronické příloze tohoto čísla Školního zpravodaje.

A N KE TA ŘE D I T E L RO K U
Vzdělávací společnost Tutor pořádá pro školní rok 2020/2021 anketu Ředitel roku.
Více informací o nové anketě je zveřejněno v těchto odkazech:
https://www.tutor.cz/anketa-reditel-roku-2020-2021/ , nominační formulář.
Kontakt:
EDUA Group, s. r. o., Karlínské nám. 8, 186 00 Praha 8, Jana Pácalová
tel. +420 775 871 723, +420 226 200 023, e-mail: jana.pacalova@eduagroup.cz

B R NĚ NS K É D Ě T S K É DI VA DL O
Brněnské Dětské Divadlo (BDD) hledá pro doplnění souboru děti s různými zájmy ve věku cca od 8 do
15 let (doplnění věkové skupiny). BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své
výchovně-umělecké a výchovně-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od
samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace.
Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného
reprízování. Další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný, lze to i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.
Projekt BDD se koná za finanční podpory statutárního města Brna, městské části Brno-střed
a Jihomoravského kraje.
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