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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Reforma financování regionálního školství
MŠMT zveřejnilo částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje jsou zveřejněny
v elektronickém systému pro sběr dat, kde je školy najdou v individualizované podobě (viz
https://sberdat.uiv.cz/login), a také na webu MŠMT.
• Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků
na rok 2021 najdete ZDE
• Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin,
které jsou zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2021 najdete ZDE
• Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021 najdete ZDE
Reforma je soustředěna na oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi
a svazky obcí (dále jen „RgŠ ÚSC“). Principy financování soukromých a církevních škol zůstávají
stejné jako dosud. Více informací:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/reforma-financovani-regionalnihoskolstvi?lang=1&ref=m&source=email

Směrnice MŠMT – závazné zásady pro rozpisy a návrhy rozpisů
finančních prostředků
Směrnice MŠMT č. j. MSMT-14281/2018, ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy
a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí
s rozšířenou působností, v úplném znění ke dni 1. 2. 2021.
Úplné znění ke dni 1. 2. 2021 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako
informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně z Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí.
V pdf formátu ke stažení zde smernice14281-2018
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/smernice-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-cj?lang=1&ref=m&source=email

Opatření ministra – změna RVP
MŠMT zveřejňuje Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2021.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Změna
se týká především nového pojetí informatiky.
Text Opatření včetně upraveného RVP ZV je ke stažení zde: Opatreni PM k RVP ZV Informatika.pdf
Průvodní dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro ředitelky a ředitele škol, ve kterém jsou
změny v RVP ZV vysvětleny a komentovány, je ke stažení zde: Dopis PM RVP ZV.pdf
Odkaz:
https://sdv.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-atelovychovy-informatika
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Dodatek k opatření obecné povahy – úprava přijímacího zařízení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4
písm. b) a odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
upravuje některá pravidla konání přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do
nástavbového studia, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a z matematiky (tj. obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky s výjimkou
čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) v návaznosti na opatření obecné
povahy ze dne 5. ledna 2021 č. j. MSMT-43073/2020-3.
JPZ_dodatek_prodlouzeni_DT.pdf
Tento dodatek k opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. února 2021.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/dodatek-k-opatreni-obecne-povahy-uprava-prijimacihorizeni?lang=1&ref=m&source=email

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 vydalo MŠMT dodatek, kterým se mění harmonogram
tohoto ověřování.
Samotné pokusné ověřování probíhá od 1. února 2021, a to podle připravenosti škol na toto pokusné
ověřování a v souvislosti s otevřením škol pro prezenční výuku. Školy si mohou samy určit, od kdy
budou toto pokusné ověřování realizovat ve výuce, nejpozději však od 1. září 2021.
Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání navazuje na zkušenosti škol s distančním vzděláváním
a na rozšiřující se možnosti vzdělávání vzhledem k rozvoji digitálních technologií, což vítají jak školy,
tak i učitelé.
Účelem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinované
vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol například
z důvodů nadání žáků, nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí, dlouhodobější léčby, poptávky
rodičů a dalších případů, kdy využití kombinovaného vzdělávání může být pro žáka a jeho rodinu
výhodnější než prezenční výuka. Jedním z cílů ověřování je tak připravit kvalitní podklady pro
rozhodování MŠMT o tom, zda a jak začlenit kombinované vzdělávání v období plnění povinné
školní docházky v základních školách.
Vzhledem k tomu, že bylo a je nutné dodržovat vládní opatření v rámci vyvíjející se epidemické
situace v ČR, MŠMT prodlužuje dobu pro podávání přihlášek do tohoto pokusného ověřování až
do 12. dubna 2021.
Všechny další informace včetně přihlášky pro školy do PO kombinovaného vzdělávání a uvedeného
dodatku (č. j.: MSMT-34023/2020-1 ze dne 20. 10. 2020) najdou zájemci ZDE
Odkaz: https://www.msmt.cz/msmt-prodlouzilo-termin-prihlaseni-ke-kombinovanemu

Základní školy malotřídní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy před časem iniciovalo debatu o úpravách školské matice
systému PES, kdy by již v rámci 5. stupně byla možná docházka mj. do tzv. malotřídních škol.
V současné době je možné, aby se v těchto školách prezenční výuky účastnili žáci z vyšších ročníků,
kteří jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku.
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pocet-malotridnich-skol-v-cr
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Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace
na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční
formou v roce 2021 a Výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na okresní a krajská kola soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021. Výzvy obsahují věcné zaměření,
okruh oprávněných žadatelů, náležitosti a termíny uzávěrky pro podání žádostí.
Účelem Výzev je podpora distanční formy soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, které navazují
na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání v souladu
s § 111 odst. 2 školského zákona.
Žádosti pro rok 2021 se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese
https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí nejpozději do poloviny února
2021. Termín pro podání žádostí je 15. 3. 2021 pro okresní a krajská kola a 3. 3. 2021 pro kola
ústřední a mezinárodní.
Více informací: https://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavanina-rok?lang=1&ref=m&source=email

Dotační výzva na podporu vzdělávání cizinců v povinném
předškolním vzdělávání v roce 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 28. ledna 2021 dotační výzvu na
podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.
Cílem výzvy je podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za
účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání a je přizpůsobena
potřebám těchto dětí.
Lhůta pro podávání žádostí: do 5. března 2021.
Způsob podávání žádostí: formulář https://is-cizincims.msmt.cz a následně zaslání datovou zprávou
nebo poštou; systém bude pro sběr žádostí otevřen počátkem února 2021.
Oprávněný žadatel: mateřské školy všech zřizovatelů zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
Rozsah jazykové podpory: 1 hodina týdně pro skupinu 1–10 dětí v povinném předškolním vzdělávání
za každé pracoviště MŠ.
Text vyhlášení je ke stažení zde: Výzva_MŠ_45870_p.pdf
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-podporuvzdelavani-cizincu-v-povinnem-predskolnim

Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování „Proměna výuky dějin
20. stol. na českých základních školách SINUS CZ“. Cílem pokusného ověřování je:
• proměnit metody výuky dějin 20. století, primárně na 2. stupni základních škol – moderní
a efektivní výuka dějepisu směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Výuka dějepisu tak
nemá být primárně učením faktů, ale žáci mají být vedeni k poznání, že historie není jen
uzavřenou minulostí nebo shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se
současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti.
Vzdělávací obor Dějepis tak vede k rozvíjení obecných kompetencí – kritického myšlení a práce
se zdroji informací, dále zahrnuje prvky mediální výchovy a výchovy k občanství;
• vytvořit model pro práci s učiteli v rámci revize RVP a nastavení budoucího fungování
metodických kabinetů – vytvořením sítě lokálních koordinátorů bude ověřen model skutečné
proměny výuky. Ověřeny budou metody výběru, školení a hodnocení práce lektorů, kteří budou
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základním pilířem změny. Takto nastavený systém je následně přenositelný do dalších
vzdělávacích oblastí/oborů.
Vyhlášení pokusného ověřování:
Pokusné ověřování projektu_SINUS_CZ.pdf
Pokusné ověřování projektu_SINUS_CZ.docx
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovanipromena-vyuky-dejin-20-stol-na

Web na podporu moderní výuky informa tiky
MŠMT spustilo web k novému pojetí výuky informatiky. Díky revizím rámcového vzdělávacího
programu by se měla výuka na základních školách zaměřit více na rozvoj informatického myšlení
a digitálních kompetencí. Na novém webu revize.edu.cz najdou učitelé metodiky, učebnice a další
podpůrné materiály ke stažení. Podle modernizovaného programu mohou začít školy vyučovat už od
září 2021, nejpozději pak od září 2023.
Odkaz: https://www.msmt.cz/msmt-spustilo-web-na-podporu-moderni-vyuky-informatiky

Podpora pro jednotné přijímací zkoušky a maturity
Národní pedagogický institut České republiky nabízí přehled aktivit, kterými podporuje kvalitní
přípravu na jednotné přijímací zkoušky žáků 5., 7. a 9. tříd a přípravu na maturitní zkoušku. Nabízí
portfolio podpory jak pro žáky, tak pro učitele. Podklady jsou připravovány ve spolupráci s MŠMT,
Cermat, Českou televizí a dalšími subjekty.
Odkaz: https://www.msmt.cz/npi-nabizi-podporu-pro-jednotne-prijimaci-zkousky-a-maturity

Koncepce k přístupu MŠMT k BOZP žáků na školách
MŠMT zveřejňuje Koncepci přístupu MŠMT k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních v regionálním školství ČR a Přehled opatření pro období 2021–2023.
Koncepce BOZ Stáhnout
Přehled opatření pro období 2021–2023

Modely systému profesní podpory a metodické příručky
Praktické příklady, ukázkové hodiny a tipy do výuky jsou nově zdarma k dispozici všem učitelům
českého jazyka, matematiky a ICT. Metodické příručky vznikly pod taktovkou pedagogických
odborníků zapojených do metodických kabinetů projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje
učitel a ředitelů) Národního pedagogického institutu České republiky. Na financování projektu SYPO
se podílí Evropská unie.
Všechny příručky jsou také dostupné na odkazu: https://www.projektsypo.cz/1093-modely-systemupodpory-pro-jednotlive-kabinety.html.
Více informací: https://www.edu.cz/msmt-vydalo-nove-metodicke-prirucky-pro-ucitele-ceskehojazyka-matematiky-a-ict/
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Zvýšení alokace na nepedagogické pracovníky
Události spojené s pandemií COVID-19, výukou na dálku a nezbytným posílením vybavenosti škol
prostřednictvím poskytnutých mimořádných prostředků na pořízení ICT vybavení navýšily nároky na
náklady a personální zajištění správy ICT v základních školách. Z tohoto důvodu MŠMT v roce 2021
zajistilo zvýšení alokace na nepedagogické pracovníky škol o 1000 úvazků pro základní školy s cílem
posílit právě pozici správce ICT.
• Celková intervence MŠMT
• Co to znamená pro základní školy
• Metodická podpora
Více informací: https://www.edu.cz/msmt-zvysilo-alokaci-na-nepedagogicke-pracovniky-o-1000uvazku-pro-zakladni-skoly/
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Koncepční záměry inspekční činnosti 2021 –2030
Česká školní inspekce zveřejňuje Koncepční záměry inspekční činnosti na období let 2021 až 2030.
Koncepční záměry představují dokument strategického (koncepčního) charakteru, který vymezuje vizi,
cíle a opatření České školní inspekce v oblastech souvisejících s výkonem agend inspekční činnosti,
a to ve střednědobém časovém horizontu.
Dokument byl před svým dokončením poskytnut k vyjádření všem věcně příslušným útvarům
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a po zapracování připomínek byl se souhlasným
stanoviskem projednán s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Koncepcni-zamery-inspekcni-cinnosti-2021-2030

Aplikace ČŠI – příprava na přijímací a maturitní zkoušky
Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky. Žáci 5., 7.
a 9. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do
maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi
testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do
elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a byly
použity při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici
v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.
Více informací: https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni

Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním
srovnání
V návaznosti na zjištění České školní inspekce učiněná v rámci tematicky orientovaných aktivit
sledujících různé aspekty distančního vzdělávání na ZŠ a SŠ zpracovala Česká školní inspekce
sekundární analýzu zaměřenou na podmínky českých žáků pro distanční výuku v mezinárodním
srovnání a komparovala národní data a informace s vhodnými mezinárodními podklady dle zjištění
z PISA 2018 a doplňkově také dle zjištění z TIMSS 2019 a TALIS 2018. Konkrétním zájmem České
školní inspekce v rámci této sekundární analýzy jsou zjištění vážící se k materiálním podmínkám pro
vzdělávání s důrazem na ICT vybavení škol a domácností žáků a také připravenosti učitelů využívat
ICT při distanční výuce. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Podminky-pro-distancni-vyuku-ce

Zjištění z TALIS-PISA link 2018
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu se zjištěními ze specifického modulu mezinárodních šetření
TALIS-PISA link. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Zjisteni-z-TALIS-PISA-link-2018
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Právní informace
Dne 1. 2. 2021 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 562/2020, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005
Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, viz
https://psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=562&r=2020

Poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením
na podporu dietního stravování ve městě Brně
V únoru schválilo Zastupitelstvo města Brna na své schůzi poskytnutí neinvestičních příspěvků
školám a školským zařízením, které připravují dietní stravu pro děti a žáky. Tento příspěvek bude
v roce 2021 poskytnut celkem 43 školám a školským zařízením, které si podaly žádost na Odboru
školství a mládeže MMB. Celková finanční částka 2 000 000 Kč byla mezi tyto žadatele rozdělena dle
kritéria počtu porcí/den připravovaných v dietním režimu. Celkově se denně ve městě Brně připraví
dietní strava pro 410 strávníků, nejčastěji dieta bezlepková a bezlaktózová, popř. diabetická. Hojně se
také vyskytují alergie na jiné potraviny.
Již šestým rokem probíhá úspěšně spolupráce Lékařské fakulty MU a Magistrátu města Brna ve věci
poskytování odborné garance dietního stravování ve školních jídelnách. Pro usnadnění orientace
v dané problematice vypracoval v roce 2020 pan Mgr. Martin Krobot pro brněnské školní jídelny
Metodické doporučení k realizaci dietního stravování. Toto metodické doporučení je k dispozici na
webových stránkách OŠML nejen pro jídelny, které již stravu v dietním režimu připravují, ale i pro
školní jídelny, které zvažují, že by vyšly vstříc potřebám dětí a žáků s dietním omezením a umožnily
tak stravovat se dětem ve školní jídelně společně s jejich spolužáky, kamarády.
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSMT/dokumenty/
Metodika_MMB_final__003_.pdf

Vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů
Post Bellum nabízí i nadále vzdělávací projekt pro žáky 7. – 9. tříd základních škol s názvem Příběhy
našich sousedů.
Do 15. 3. 2021 se mohou základní školy hlásit do jarního běhu tohoto projektu.
Žáci během několika měsíců vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky,
digitalizují fotografie a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž o jeho životě.
Nově budou moci pamětnické příběhy zpracovávat i do Wikipedie. Projekt je zakončen veřejnou
závěrečnou prezentací.
Kontaktní osoba pro případné dotazy i přihlašování: Mgr. et Mgr. Monika Vrtělová,
monika.vrtelova@postbellum.cz, 604 235 995.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.
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Informační leták veřejného ochránce práv
Úřad ombudsmana připravil informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem
a mladým dospělým. Zároveň připravil video, které dětem poutavou formou představuje působnost
veřejného ochránce práv, shrnuje způsoby, jak se na veřejného ochránce práv mohou děti obracet,
a popisuje, jak s jejich podněty úřad naloží. Více informací o činnosti veřejného ochránce práv, které
se týkají dětských podání, se můžete dozvědět také na webových stránkách https://deti.ochrance.cz/
Informační leták naleznete v přiložených souborech tohoto čísla Školního zpravodaje, video je
dostupné na youtube kanálu ombudsmana.

Virtuální prohlídky škol a památek
Firma Pano3d nabízí školám možnost vytvoření virtuální prohlídky jejich školy nebo zpestření výuky
formou poskytnutí virtuálních prohlídek památek na území ČR. Virtuální prohlídky lze využít na
webových stránkách a sociálních sítích.
Kontakt: Daniel Švehla, email: svehla@pano3d.cz, tel. 602 381 341
Více informací naleznete na letáčku v přiložených souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.

Statistická ročenka JMK
Stěžejní publikací krajského pracoviště Českého statistického úřadu v Brně je Statistická ročenka
Jihomoravského kraje.
Odkaz na publikaci: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-jihomoravskeho-kraje-2020

Nabídka Centra pro talentovanou mládež, z. s.
Centrum pro talentovanou mládež (www.ctm-academy.org) nabízí pro individualizaci výuky
a podporu motivovaných žáků nejen v covidové době. Pro mladší žáky doporučujeme využívání
programu Objevitelské soboty.
Pro žáky základních škol je CTM Online především příležitostí, jak získat základy odborné angličtiny.
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 žáky.
Katalog kurzů a všechny informace o studiu najdete na https://www.ctm-academy.cz/online

Co jsou žestě
Moravia Brass Band nabízí předškolním dětem i mladším žákům sérii videí o žesťových nástrojích.
Videa jsou ke stažení zde https://www.moraviabrassband.cz/koncerty/co-jsou-zeste/.
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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)
Odbor školství a mládeže srdečně zve na semináře realizované v rámci projektu MAP II. Semináře
nabízíme v roce 2021 prozatím ONLINE prostřednictvím aplikace 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“.

ONLINE SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Využití badatelsky orientované výuky při vzdělávání přírodovědně nadaných žáků
Termín:
25. 3. 2021 od 14:00 do 17:00 hod.
Omezený počet účastníků:
max. 20
Cílem semináře je seznámit pedagogy s možnostmi, jak vzdělávat přírodovědně nadané žáky v rámci
klasické třídy. Jako vhodná strategie se na základě výzkumů jeví badatelsky orientovaná výuka
(BOV). V rámci semináře budou uvedeny základní informace o BOV a jak ji v praxi správně
realizovat. Budou představeny konkrétní ukázky BOV, na kterých bude prezentována podstata BOV
a proč je vhodná pro výuku přírodovědných předmětů širokého spektra žáků. Účastníci si vyzkoušejí
některé aktivity související s výukou založenou na bádání a obdrží výukové materiály pro BOV.

O NL I NE S E M I N ÁŘE P RO RO D I ČE BU DO UCÍ CH P RV ŇÁ Č KŮ
ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Všechny dříve zveřejněné semináře jsou již obsazeny. Pro další zájemce nabízíme nový termín
k tématu:

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI – PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU
Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.
Schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na
dovednosti prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace.
Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)
• 14. 4. 2021 od 17:30 do 19:30 hod.
Registrace probíhá na odkazu: map2.brno.cz v sekci HOST.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
N ÁP A DY A N ÁM Ě T Y NA Z L E P Š E NÍ V Ý U KY ANG L I ČT I N Y
Podpora výuky cizích jazyků, vzdělávací akce pro učitele
Kontakt:
Mgr. Bronislav Sobotka
Více informací najdete na webu:
www.brona.cz
Pro zájemce zdarma ke stažení ebook 300+ tipů pro lepší studium angličtiny:
http://brona.cz/newsletter/
Možnosti spolupráce ve výuce cizích jazyků v JMK:
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta, MUNI
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/412700-katanglickehojazyka-a-literatury
Světlana Hanušová (hanusova@ped.muni.cz)
Oxford University Press
https://elt.oup.com/events?cc=cz&selLanguage=cs
Radim Sedlák (radim.sedlak@oup.com)
Jazyková škola P.A.R.K.
https://www.skolapark.cz/skola/conferenceskolapark
David Koster (david@skolapark.cz)
ILC
http://www.ilc.cz/kategorie-pro-ucitele/
Daniela Clarke (daniela.clarke@ilc.cz)
Super Speaking Set for English teacher
https://eshop.brona.cz/product/super-speaking-set/

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna na Špilberku upozorňuje na novou výstavu:
Výstava Symboly vládců je instalována v gotickém sále na hradě Špilberku. Vzhledem k aktuální
situaci bude tato výstava prozatím prezentována prostřednictvím virtuálních rozhovorů, fotografií,
prohlídek na webových stránkách a sociálních sítích. Více informací na odkaz:
Symboly vládců
Termín výstavy:
10. 2. – 31. 8. 2021
Kontakt:
Alena Šedivá, 542 123 616, 702 176 475, e-mail: sediva@spilberk.cz
Muzeum města Brna vydalo novou publikaci Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy, ve které
najdou všichni milovníci architektury a umění nejnovější poznatky o díle Adolfa Loose v rodném
městě a na jižní Moravě.
Publikaci je možné zakoupit v Muzeu města Brna i on-line na adrese: smerdova@spilberk.cz
Více informací:
Alena Šedivá, 542 123 616, 702 176 475, e-mail: sediva@spilberk.cz
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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 2–4x 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 14:45–16:30; 16:45–17:30; 17:45–18:30 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/
Workshop Jak motivovat neklidné dítě?
Datum a čas: pátek 12. 3. 2021, 16:30–19:30 hod.
Místo:
online forma workshopu
Cena:
390 Kč
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/
Seminář Děti a hranice – jak a proč být laskavým i důsledným rodičem
Termín a čas: 13. 3. 2021 v čase 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Cena:
1.000 Kč/účastník

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z ÁP I S Ž ÁK Ů DO 1. T ŘÍ D Z Š A M Š L O G O P E DI CK É B RN O
Ředitelka Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234 oznamuje, že zápis žáků
do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 bude probíhat ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 hodin
a v pátek 9. dubna 2021 od 13:00 do 16:00 hodin.
K zápisu mějte připravený váš občanský průkaz a rodný list dítěte + doporučení školského
poradenského zařízení (Speciálně pedagogické centrum Veslařská 339/234), případně další zprávy
z odborných vyšetření (neurologie, psychiatrie, foniatrie, …). Vhodné jsou rovněž přezůvky pro děti.
Podrobnější informace k zápisu naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto
čísla Školního zpravodaje.
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P O DĚ KO V Á NÍ RO D I ČO V S K É V E ŘE JN O S T I
Paní Jakimovská děkuje celému pedagogickému sboru i provozním zaměstnancům Mateřské školy
Oderská 2 v Brně pod vedením paní ředitelky Milotové za zajištění provozu a mimořádnou péči
o děti v době koronavirové krize.

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, p. o., Křenová 99/21, 602 00 Brno
hledá pracovníka na pozici účetní.
Kontakt: e-mail: lichtneger@zskrenova.cz, tel. 608 356 537

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Hledám místo provozní pracovnice v MŠ v městské části Brno-sever. Nástup možný od 1. 4. 2021.
Kontakt:
tel. 604 150 465

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.
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

D E Z I NF E K CE L I F E O X
Společnost Lifetech nabízí snadnou a rychlou dezinfekci a odstranění pachů aktivním kyslíkem LifeOX.
Tato dezinfekce ničí bakterie, viry i plísně, musí probíhat v místnostech bez přítomnosti lidí a zvířat, takže
by byla vhodná v mimoprovozní době.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.
Kontakt: Lifetech, Šumavská 15, 602 00 Brno, www.lifetech.cz, www.lifeox.cz

O DP RO DE J V Y Ř AZ E NÉ HO Š KO L NÍ H O M A JE T KU
Zájemce o odkoupení vyřazeného školního majetku: pomůcky z kabinetů biologie, chemie, fyziky
(kuličkové modely molekul, plastové modely krystalů, staré modely motorů, vyřazené biologické
pomůcky atd.), kožené tělocvičné nářadí, staré školní vitríny, ponky, hoblice, vyřazené nerezové dřezy,
stoly a příslušenství kuchyní.
Kontakt: nellyjane293@gmail.com, tel. 739 176 561
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