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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Organizace školního roku 2021/2022
Č. j.: MSMT-5214/2020-3
Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních
prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.
Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování
začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy
7. 2. – 13. 2.
2022
14. 2. – 20. 2.
2022
21. 2. – 27. 2.
2022
28. 2. – 6. 3.
2022
7. 3. – 13. 3.
2022
14. 3. – 20. 3.
2022

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

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

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Organizace školního roku 2022/2023
Č. j.: MSMT-2434/2021-3
Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních
prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a na čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování
začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy
6. 2. – 12. 2.
2023
13. 2. – 19. 2.
2023
20. 2. – 26. 2.
2023
27. 2. – 5. 3.
2023
6. 3. – 12. 3.
2023
13. 3. – 19. 3.
2023

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

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

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do středy 31. srpna 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.
Ing. Robert Plaga, Ph. D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do
16. května 2021. Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu
mohly informovat rodiče s dostatečným předstihem, vydává MŠMT toto metodické doporučení
k jejich organizaci. Zápisy do MŠ pro rok 2021/2022
Metodické doporučení k zápisu naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
Školního zpravodaje.

Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022
Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna
do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické
doporučení pro organizaci zápisů. Zápisy do ZŠ pro rok 2021/2022
Metodické doporučení k zápisu naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
Školního zpravodaje.

Aktuality k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce
2020/2021
Na základě tří dodatků vydaných k opatřením obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek
představuje MŠMT přehled platných změn včetně těch, které byly nově upraveny v níže uvedeném
shrnutí. Shrnuti aktualit k přijímacímu řízení
Platné znění opatření obecné povahy
Odkaz na zveřejněný dodatek k opatření obecné povahy – změna termínů přijímacího řízení
Odkaz na zveřejněný dodatek k opatření obecné povahy – posun termínu talentových zkoušek
Odkaz na zveřejněný dodatek k opatření obecné povahy – posun termínu pro vydání zápisového lístku
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/shrnuti-aktualit-k-prijimacimu-rizeni-nastredni-skoly-ve?lang=1&ref=m&source=email

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání
písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do
1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021
Časový rozvrh konání písemných testů přijímacích zkoušek - prodloužený termín
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/casovy-rozvrh-konani-pisemnych-testujednotne-prijimaci
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Výzva k předkládání inovativních projektů v oblasti jazykového
vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vyhlásilo
jubilejní 20. ročník Evropské jazykové ceny Label.
Podrobnější informace jsou uvedeny na https://www.dzs.cz/clanek/evropska-jazykova-cena-labelvyzva-2021-zverejnena.
Termín předkládání přihlášek: 30. 4. 2021.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyzva-k-predkladani-inovativnichprojektu-k-oblasti

Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v MŠ
Tento metodický materiál je určen mateřským školám, na které se od 1. 3. 2021 na základě krizového
opatření plošně vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených
v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). Více informací:
http://www.pedagogicke.info/2021/03/msmt-doporuceni-pro-vzdelavani.html

Metodické doporučení pro školy k distanční výuce a duševnímu
zdraví
MŠMT vydává Metodické doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví. Tento metodický
materiál přináší základní informace a doporučení pro online výuku, individuální konzultace a péči
o duševní zdraví. Vyučující zde rovněž najdou tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol nebo
odkazy na materiály, které mohou doporučit rodičům svých žáků. Česká školní inspekce zároveň
vydala tematickou zprávu k distančnímu vzdělávání v základních a středních školách, která shrnuje
přístupy, posuny a zkušenosti škol rok od nástupu pandemie nemoci covid-19.
Metodické doporučení pro školy k distanční_výuce_a_duševnímu_zdraví
Distanční vzdělávání v ZŠ a SŠ – tematická zpráva ČŠI

Online kurz kybernetické bezpečnosti pro pedagogy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovalo na online kurzu kybernetické
bezpečnosti „Bezpečně v kyber!“, který právě veřejnosti zpřístupnil Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost (NÚKIB). Kurz, který se zaměřuje na rizikové jevy v kyberprostoru, jako
jsou kyberšikana, kyberstalking nebo hatespeech, je primárně určen pro pracovníky vzdělávání
a prevence, pedagogy i ředitele škol. Nyní si jej ale může projít kdokoli, kdo má o problematiku
zájem.
Kurz je rozdělen na základní a rozšířenou verzi. Obě verze kurzu jsou veřejnosti přístupné na webu
zde.
Více informací: https://www.msmt.cz/online-kurz-kyberneticke-bezpecnosti-pro-pedagogy
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Věstník MŠMT 01/2021
Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 1/2021 (244 s.)
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
Část normativní
• Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných
celků na rok 2021
• Soustava republikových normativů na rok 2021
• Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních
samosprávných celků na rok 2021
• Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021
• Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely
poskytování dotací soukromému školství
• Dodatek k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely
poskytování dotací soukromému školství
• Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely
poskytování dotací církevnímu školství
MSMT 01-2021
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-01-2021

7

ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Den učitelů
Rada města Brna na své schůzi dne 10. března 2021 projednala návrhy na ocenění pedagogických
pracovníků, kteří byli vybráni v jednotlivých kategoriích „Učitel roku 2021“.
Hodnotící komise sestavená z členů komise výchovy a vzdělávání RMB vybrala ze 34 nominovaných
kandidátů sedm pedagogických pracovníků.
Ocenění pedagogové:
I. kategorie „Výrazná pedagogická osobnost roku“
Hana Vaňková
ředitelka MŠ Brno, Štolcova 51
Mgr. Pavel Hodál
učitel ZŠ Brno, Bakalovo nábř. 8
Mgr. Rostislav Maršálek
učitel ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
II. kategorie „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“
Dáša Hýblová
ředitelka MŠ Brno, Šaumannova 20
Mgr. Eva Klailová
učitelka ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44
Mgr. Irena Procházková
učitelka ZŠ Brno, Horácké náměstí 13
Čestné uznání za zásluhy v oblasti dlouhodobé výchovně vzdělávací péče o nadané žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
RNDr. Jarmila Bavlnková
ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
Odbor školství a mládeže MMB blahopřeje oceněným pedagogům a sděluje, že slavnostní setkání se
zástupci vedení statutárního města Brna proběhne v pozdějším termínu, jakmile to umožní
epidemiologická situace.

Právní informace
Dne 4. 3. 2021 byl vydán zákon 121/2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené
karanténě. Tento zákon je účinný od 5. 3. 2021.
Dle § 2, odst. 1) Zaměstnanci, kterému podle § 192 až 194 zákoníku práce z důvodu nařízené
karantény vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr (dále jen „náhrada příjmu“), přísluší příspěvek za podmínek stanovených tímto
zákonem.
§ 3, odst. 1) Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních
14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč. (2) Pokud součet příspěvku
a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin,
příspěvek se o tento rozdíl sníží.
Podrobnosti viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=121&r=2021
Hodnocení žáků v náhradním termínu.
Dle § 52 odst. 2 školského zákona – nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy
pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Škola sice může organizovat hodnocení v náhradním termínu jako hodnocení „před komisí“, ale
nejedná se o komisionální opravnou zkoušku.
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V současné době může dojít k situaci, kdy žák nemá dostatek známek pro hodnocení a zároveň se
nemůže dostavit do školy. Hodnocení v náhradním termínu by mohlo proběhnout distanční formou.
Doporučuje se tento způsob hodnocení, tedy v náhradním termínu distanční formu, uvést do školního
řádu.
Hodnocení v náhradním termínu nelze podřadit pod individuální konzultaci.

Projekt FabLab University
Tým okolo otevřené dílny FabLab Brno využil dlouhé měsíce lockdownu k vytvoření unikátního
projektu FabLab University. Zúročí v něm znalosti v oblasti technologií a digitálního řemesla
a několikaleté zkušenosti s vedením workshopů na školách i ve vlastní otevřené dílně. Zcela nový
projekt cílí na učitele i jejich studenty a má za cíl podpořit využití moderních digitálních strojů (např.
3D tiskárny) ve výuce na základních i středních školách. Připraveny jsou akreditované prezenční
kurzy pro učitele, na které se pedagogové budou moci registrovat hned, jakmile to pandemická
situace dovolí, a online vzdělávací platforma plná videotutoriálů, projektů a připravených lekcí pro
třídy. Ta je spuštěna na www.fablabuniversity.cz. Součástí projektu je i vytvoření komunity makerů na
facebookové stránce.

Nabídka Centra pro talentovanou mládež, z. s.
Centrum pro talentovanou mládež (www.ctm-academy.org) nabízí programy 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 přes přístup „HOST“.

O NL I NE W O RK S HO P Y P RO P E D AG O G I CKÉ P R ACO V N Í K Y
Hrajeme si (nejen) s hudbou
Součástí lidského bytí je umění, bez kterého by se těžce žilo. Rozvoj a podpora uměleckého tvoření,
vyjadřování a zážitků je pro celou společnost nezbytná. Poznávat umění je tak jako veškeré učení
nejlepší provádět zábavou a hrou, s nápadem, radostí a duší dítěte. V rámci semináře je možné se na
chvíli zastavit a přenést se především do hudebního světa, připomenout si, jak je důležité zpívat, hrát
si a tvořit. Seminář je provázen praktickým procvičováním.
Workshop je určen pro pedagogy MŠ a ZŠ.
Lektorka:
MgA. Eva Vlčková Nedomová
Termín konání:
7. dubna 2021 od 09:00 do 11:00 hod.

Práce s balsou v MŠ
Cílem online workshopu bude sdílení dobré praxe s realizací polytechnické výchovy ve vzdělávacích
činnostech dětí mateřské školy. Postupné učení dětí při technickém tvoření, rozvoj jejich pracovních
návyků se skutečnými nástroji vede děti k radosti ze skutečné „práce“, která není pouze hrou na práci.
Materiální a technické vybavení školy jsme získali především z dotace města Brna z projektu
Technické MŠ a ZŠ, stejně tak jako personální podporu pro vedoucí kroužku – paní učitelku mateřské
školy. Workshop je určen pro pedagogy MŠ.
Lektoři:
kolektiv ZŠ a MŠ Bosonožské nám.
Termín konání:
8. dubna 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

Reading helps us grow/Čtení nám pomáhá růst
Seminář seznámí účastníky s aktivitami pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků v hodinách anglického
jazyka. Je určen učitelům angličtiny na základní škole. Aktivity jsou vhodné pro distanční i prezenční
výuku. Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektor:
Mgr. Luděk Balcařík
Termín konání:
13. dubna 2021 od 14:30 do 16:00 hod.
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Komunikace s rodiči
Způsob komunikace je utvářen postoji, názory a očekáváními, které jsou ovlivněny řadou faktorů. Pod
pojmem komunikace s rodiči si nejčastěji představíme skutečný rozhovor tváří v tvář. Škola však
komunikuje s rodiči i dalšími prostředky. Seminář je zaměřený na proces komunikace s rodiči, faktory,
které ovlivňují spolupráci mezi školou a rodiči. Seznámíme se se zásadami komunikace a chybami,
kterých bychom se měli vyvarovat. Pojmenujeme specifika komunikace s rodiči žáků se SVP. Součástí
semináře budou příklady z praxe, společné hledání řešení situací a výměna zkušeností.
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektorka:
Mgr. Markéta Olbertová
Termín konání:
14. dubna 2021 od 13:00 do 16:30 hod.

Efektivní výuka cizích jazyků v podmínkách běžné školy
Efektivní výuka cizích jazyků v podmínkách běžné školy. Stávající legislativní, personální
a ekonomické možnosti. Výuka některých předmětů v cizím jazyce na základě povolení MŠMT.
Volnočasové aktivity nabízené školou se zaměřením na zvýšení jazykových kompetencí. Příprava žáků
ke zkouškám v režimu SERR pro jazyky (Cambridge English, Goethe – Zertifikat).
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektorka:
PhDr. Yveta Gašparcová
Termín konání:
15. dubna 2021 od 13:30 do 15:00 hod.

Spolupráce s rodiči
Cílem workshopu je ukázat, jak se dá velice dobře a kvalitně spolupracovat s rodiči a jak jsou k tomu
rodiče v MŠ Neklež vedeni už několik let. Workshop je určen pro pedagogy MŠ.
Lektorka:
Jitka Kubecová
Termín konání:
19. dubna 2021 od 13:00 do 14:30 hod.

Podobnost a goniometrie v praxi s využitím mobilního telefonu
Podobnost – displej mobilního telefonu jako „mobilní louže“, výpočet výšky
Goniometrie – aplikace pro měření sklonu (výškoměr), výpočet výšky
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektor:
Mgr. Jan Pečenka
Termín konání:
20. dubna 2021 od 14:30 do 15:30 hod.

Grafomotorika
Webinář pro pedagogické pracovníky zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky
v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se
psaním.
Ve webináři budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje
grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných
tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických
funkcí. Účastníci se seznámí s dostupnými metodickými materiály a pomůckami.
Workshop je určen pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ.
Lektorka:
Mgr. Lenka Bínová
Termín konání:
21. dubna 2021 od 17:30 do 19:30 hod.

Jak vyzrát na konstrukční úlohy
Konstrukční úlohy často patří mezi neoblíbenou látku. Proč tomu tak je? Co je na nich tak těžkého?
K čemu se nám tyto úlohy vůbec hodí? A můžeme se naučit je řešit? Možná že na tyto otázky
nenajdeme uspokojivé odpovědi, ale snad je alespoň naznačíme. Rozebereme smysl jednotlivých kroků
řešení, zamyslíme se nad otázkou řešitelnosti konstrukční úlohy, pokusíme se na jednoduchých
i složitějších úlohách ukázat krásu geometrie. Workshop je určen pro pedagogy 2. stupně ZŠ.
Lektor:
RNDr. Peter Krupka
Termín konání:
22. dubna 2021 od 14:00 do 15:30 hod.
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Strategie řízení třídy, organizace práce v inkluzivní třídě
Seminář je zaměřený na strategii řízení třídy na základní škole, nastavení dobrého klimatu v této třídě
a roli učitele. Budeme promýšlet plánování individualizované výuky a nastavení pravidel. Popíšeme
nespolupracující chování žáků a komunikační bloky, které mohou ztěžovat spolupráci mezi žákem
a učitelem. Budeme vzájemně sdílet zkušenosti při řešení obtížných situací.
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektorka:
Mgr. Markéta Olbertová
Termín konání:
27. dubna 2021 od 13:00 do 16:30 hod.

Prevence školní neúspěšnosti u dětí v mateřské škole
Seminář bude zaměřen na volbu přístupů a strategií u předškolních dětí před nástupem na základní
školu. Odpovíme si na otázky, jak těmto dětem mohou pomoci rodiče, jaké přístupy mohou volit
učitelky mateřské školy. Zaměříme se na oblast deficitů dílčích funkcí, komunikační dovednosti,
představíme si některé programy na podporu školní úspěšnosti dětí.
Workshop je určen pro pedagogy MŠ.
Lektorka:
prof. Miroslava Bartoňová
Termín konání:
28. dubna 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

Pomůcky pro rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ
Workshop je určen pedagogickým pracovníkům, kteří pracují s dětmi předškolního věku. Je zaměřen
na praktické využívání didaktického materiálu a pomůcek pro rozvoj předmatematických dovedností
a schopností dítěte. Vždyť matematika a vše s ní související je všude kolem nás, je nedílnou součástí
našeho života, a pokud chceme, je seznamování s ní pro děti zábava.
Workshop je určen pro pedagogy MŠ.
Lektorka:
Mgr. Monika Malcánková
Termín konání:
29. dubna 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

P ŘI P RAV U JE M E V KV Ě T NU A ČE RV N U 2 02 1
Semináře s lektorkou JUDr. Hanou Polákovou
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz přes přístup „HOST“.

Ředitel a zřizovatel – 14. 5. 2021
Postavení ředitele školy – kompetence zřizovatele ve věci jmenování a odvolání ředitele školy, platové
zařazení ředitele školy. Hospodaření příspěvkové organizace a předchozí souhlas zřizovatele
k úkonům ředitele. Co musí ředitel školy projednat se zřizovatelem a o čem zřizovatel rozhoduje
v oblasti výchovy a vzdělávání.

Práva a povinnosti účastníků vzdělávání – 26. 5. 2021
Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a jejich úprava ve školních řádech. Práva a povinnosti
zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, kdo všechno může za dítě jednat. Práva a povinnosti
pedagogických pracovníků upravené ve školském zákonu. Povinnosti ředitele školy.
Novela zákona o pedagogických pracovnících – 10. 6. 2021
Změny v předmětu úpravy zákona, rozšíření druhů pedagogických pracovníků, změny v prokazování
předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, novinky v uzavírání pracovních poměrů
na dobu určitou a v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Nová úprava statusu třídního
učitele, uvádějícího učitele, adaptační období učitele.
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Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630, Podpora
předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní podporavzdelavani2.brno.cz, přes přístup
„HOST“

Zkušenost zprostředkovaného učení
Seminář seznamuje s originálním přístupem k žákům a studentům při výuce podle prof. Reuvena
Feuersteina. Účastníci se seznámí s tématy a pojmy:
• Strukturální kognitivní modifikace
• Intelekt a jeho podstata
• Deficity kognitivních funkcí
• 12 kategorií zkušenosti zprostředkovaného učení
• Práce s chybou
• Praktické využití zkušeností zprostředkovaného učení v pedagogické i každodenní praxi
Workshop je určen pro pedagogy MŠ zapojené do projektu.
Lektorka:
Vendula Jakšová (Cogito, Centrum kognitivní edukace)
Termín konání:
15. a 16. dubna 2021 od 08:00 do 16:00 hod.

Spolupráce škol a NZDM
Představení možností spolupráce základních škol a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. NZDM
jsou schopny pomoci dětem a mládeži se všemi problémy, týkajícími se nejen dospívání. Témata:
návykové látky, vztahy s okolím (vrstevnické, partnerské, vztahy s autoritami a s rodiči), vztah sám
k sobě (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy atd.) a také otázka nároků, které jsou na ně kladeny.
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektorka:
Mgr. Tereza Kašová
Termín konání:
26. dubna 2021 od 13:30 do 15:00 hod.
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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 MU
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/

Ř Í Z E N Í Š KO LY O NL 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 formuláře 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 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.
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N A BÍ D KA M I CRO S O F T T E AM S
Společnost Microsoft nabízí školám, které využívají nástroje Microsoft Teams ze sady Office 365,
efektivnější využití tohoto nástroje pro zkvalitnění výuky. Školy, které dosud tento nástroj
nevyužívají, si ho mohou zřídit přímo na uvedené webové stránce. Pro školy je služba Microsoft
Teams 10 let zdarma. Více informací získáte na webové stránce www.skolanadalku.cz.
Společnost nabízí i proškolení celého pedagogického sboru, v případě zájmu stačí napsat na adresu
skolstvi@microsoft.com.

P AM Ě T NÍ M E D AI L E K V Ý RO ČÍ J. A. KO M E NS KÉ HO
Firma Jewelstudio nabízí školám pamětní medaili k výročí narození J. A. Komenského velikosti
50 mm, která je zhotovena z patinované mosazi.
Více informací:
Pavel Herčík, Jewelstudio, Petkovy, Čížovky 1, 294 06
tel. 326 329 982, 774 846 476, e-mail: hercikjewelstudio@seznam.cz

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna upozorňuje na novou výstavu na Špilberku:
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

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 vyhlásilo 47. ročník
soutěže Požární ochrana očima dětí. V listopadovém čísle Školního zpravodaje jsme v elektronických
přílohách posílali propozice. Došlo v nich ale k nějakým změnám, proto je posíláme v obměněné
podobě znovu v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.
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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/
Kurz Efektivního rodičovství
Termín a čas: duben, květen 2021 v čase 9:00–11:30 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Kurz efektivního rodičovství tvoří osm témat, která zahrnují základní principy efektivní výchovy
a jejich aplikaci do praktického rodinného života. Na velkém množství praktických příkladů i nácviku
modelových situací ze života rodin lektor ukazuje rodičům principy a zásady výchovy založené na
spolupráci a respektu mezi rodiči a dětmi. Každé setkání se věnuje jednotlivým tématům (děti
a hranice, důvody, proč děti zlobí, co volit místo trestu, emoce, konflikty, jak povzbudit dítě a dodat
mu odvahu, jak vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti apod.).
Cena:
1.400 Kč/ účastník
Kontakt:
Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková, Biskupská 7, 602 00 Brno
tel. 518 328 816, 731 604 064, e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz,
www.crsp.cz, Facebook crspbrno

ŠKOLY ŠKOLÁM
M Š Ž I Ž KO VA S L AV Í Š E DE S ÁT É NAR O Z E NI NY
Duben roku 1961 přinesl řadu významných událostí. V globální perspektivě je jistě klíčový první let
člověka do vesmíru. Pokud optiku zúžíme na Brno, musíme nutně uvést založení Moravské galerie
v Brně. A pokud lupu přiblížíme přímo na Žabovřesky, uvidíme v dubnu roku 1961 založení mateřské
školy na ulici Žižkova.
Dne 2. dubna 2021 čeká naši školku 60. výročí jejího založení, což by si žádalo pořádnou oslavu. Je
nicméně zjevné, že v plánovaném termínu oslava neproběhne, neboť v souvislosti s nepříznivou
epidemiologickou situací ji nelze než odložit. Přesto se těšíme, až se budeme moci k oslavě sejít.
V jejím rámci se mimo jiné ohlédneme za minulostí školky, provedeme Vás její současnou podobou
a prostřednictvím plánů nastíníme možné vize jejího dalšího vývoje.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu a těšíme se, až se znovu všichni potkáme.
Eva Kučerová, ředitelka školy
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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.
Více informací k zápisu bylo zveřejněno v minulém čísle Školního zpravodaje.

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Základní škola Přemyslovo nám. 1, Brno-Slatina
přijme od školního roku 2021/22 učitelku/učitele matematiky. Nejvhodnější kombinace M–VV, ale
může být i jakákoliv jiná. Informace poskytne ředitelka školy na tel. 548 212 014, 603 398 269,
e-mail: reditelka@zspremyslovo.cz
Školní jídelna Jana Babáka 1, Brno
hledá kuchaře/ku na HPP a pomocnou sílu do kuchyně na poloviční úvazek.
Životopis zasílejte na e-mail: sjjanababaka@email.cz

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
N A NO T E C H NO L OG I E P RO T I KO RON AV I R U
Společnost Nanoaplikace nabízí školám nástřiky proti koronaviru. Jedná se o technologii, která se velmi
osvědčila v hygienickém ošetření budov.
Více informací:
Luděk Giebl, Nanoaplikace, tel. 604 540 767
e-mail: ludek.giebl@nanoaplikace.com, www.nanoaplikace.com, www.nano112.cz

N A BÍ D KA V E N KO V NÍ HO M O BI L I Á ŘE P RO Š KO LY
Česká společnost EGOÉ nabízí školám produkt LEVA – modulární systém venkovních učeben, odpočívek
a přístřešků. Tato společnost má již několik pozitivních zkušeností s realizací venkovních učeben, např.
ZŠ Šlapanice. Více informací: LEVA Home, LEVA Office.
Kontakt:
Egoé life s. r. o., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, Czech Republic
Anna Adámková, 602 955 885, www.egoe-life.eu

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
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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 bez přítomnosti lidí a zvířat, její aplikace je tedy
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

K O N KU RZ B RN Ě NS KÉ HO D Ě T S K É HO DI VADL A
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 23. května 2021 od 9:00 do
16:00 hod. v prostorách sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se mohou
zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. mládež do 18 let. Přihlásit se k účasti na
konkurzu a další informace lze získat na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz. V případě,
že tento způsob komunikace není možný, lze i telefonicky na čísle: 603 584 610. Základní informace
o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.
Více informací naleznete na letáčku v elektronických souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.
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