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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Právní dotaz k testování žáků
Vážená paní ředitelko,
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/20213/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno preventivní testování dětí, žáků a studentů (dále jen „žáků“)
neinvazivními antigenními testy, a to ve frekvenci dvakrát týdně (čl. III tohoto opatření). V případě, že
škola používá neinvazivní RT-PCR testy, jedenkrát týdně. Toto opatření zároveň obsahuje i podrobné
odůvodnění, ke kterému bychom Vás rádi odkázali (viz https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%ADtestov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf).
Nad rámec uvedeného považujeme za důležité v souvislosti se zaslaným stanoviskem Mgr. Zwyrtek
Hamplové zdůraznit, že v případě testování žáků a zaměstnanců bylo zvoleno neinvazivní testování,
tedy takové, u kterého se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony a může jej provést laická osoba.
Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, kdy dochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Přestože považujeme takové testování za minimální zásah do integrity a práv testované osoby, stále
zůstane zachováno právo vyjádřit nesouhlas s tímto postupem, ať již ze strany samotného žáka,
případně i jeho rodičů, a tento test nepodstoupit. Pokud však žák test nepodstoupí, pak není možné,
aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není dán předpoklad toho, že není nemocen
COVID-19.
Tito žáci budou ze vzdělávání omluveni s tím, že se doporučuje školám, aby je v rámci svých
možností vzdělávaly. Zde je tedy situace obdobná tomu, když žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění
zůstane doma. Pokud žák testování odmítne, bude se jednat de facto o omluvenou absenci.
Vláda při řešení současné nelehké situace zvažovala řadu variant, jak umožnit žákům návrat
k prezenční výuce. Při rozhodování si byla vědoma, že v současné chvíli proti sobě stojí do určité míry
protichůdná práva, a to právo na vzdělání na jedné straně a právo na ochranu zdraví a života na straně
druhé. Právě těchto práv se týká stanovisko Mgr. Zwyrtek Hamplové, přičemž je třeba si uvědomit, že
žádné z nich není zcela bezbřehé. Pokud pak dojde k jejich (hodnotovému) střetu, je nutné najít střední
cestu a snažit se zachovat z obou práv co nejvíce je v dané situaci možné a k čemu existují vhodné
nástroje.
S přihlédnutím k těmto kritériím proporcionality považujeme předmětné mimořádné opatření ze dne
6. 4. 2021 za legitimní, jelikož sice na jedné straně dochází k zásahu do práv osob tím, že je jim
nařizováno pravidelné testování, ale na straně druhé existuje všeobecný zájem na ochraně zdraví osob
a zájem na snížení přenosu nákazy mezi jednotlivými žáky a zaměstnanci škol, a samozřejmě i ke
snížení navazujícího komunitního přenosu. Zvolené řešení tedy splňuje požadavek kritéria
proporcionality, jelikož cíl mimořádného opatření (ochrana zdraví osob, minimalizace šíření nákazy)
převyšuje zásah do práv osob (povinné pravidelné neinvazivní testování), které toto opatření
představuje.
Je třeba připomenout, že škola je povinna chránit nejen zdraví žáků, ale i zaměstnanců školy (§ 29
odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). Aby se předešlo situaci, kdy ve třídě (škole
nebo školském zařízení) dojde ke kontaktu s osobou, která je infikována koronavirem SARS-CoV-2,
aniž by o tom věděla, je proto vhodné využít nástroj pravidelného testování.
Testování žáků může být jedním z klíčových prostředků, jak snížit rizika nákazy onemocněním
COVID-19, a tedy co nejvíce chránit právo na ochranu zdraví všech osob, a zároveň jak umožnit v co
nejvyšší možné míře návrat žáků k prezenční výuce, aby jejich právo na vzdělávání bylo co
nejvíce naplněno. Dle aktuální společné studie University of Oxford a britské vládní agentury Public
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Health England může antigenní test zachytit 84 % nakažených u nejméně senzitivního antigenního
testu, až 91 % u nejvíce senzitivního testu (viz http://modmedmicro.nsms.ox.ac.uk/wpcontent/uploads/2021/01/infectivity_manuscript_20210119_merged.pdf).
Stejně tak i povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest může přispět ke snížení přenosu
respiračních virů a tedy i ke snížení komunitního přenosu, zejména pokud je dodržováno v maximální
možné míře (viz např. aktuální odbornou publikaci Howard, J. et al. An evidence review of face masks
against COVID-19 https://doi.org/10.1073/pnas.2014564118). I zde bylo k příslušnému opatření
přikročeno v souladu s kritérii proporcionality, neboť právo na ochranu před závažným onemocněním
COVID-19 je zde uplatněno za použití nástroje, který způsobuje pouze individuální nepohodlí jedince.
Zároveň žádná z dosud publikovaných vědeckých studií neprokázala takové negativní dopady
dlouhodobého nošení roušek, které by mohly být souměřitelné se zájmem na ochraně před COVID-19.
Všichni jsou pak povinni dodržovat mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle
zákona o ochraně veřejného zdraví. Případné výjimky jsou stanoveny přímo v těchto mimořádných
opatřeních. Škola nebo školské zařízení zde vystupuje jako subjekt práva a je povinna všechna
mimořádná opatření dodržovat stejně jako ostatní.
Krajním řešením nedodržování mimořádných opatření může být i nevpuštění žáka do budovy školy.
Před případným zamezením vstupu žáka do školy doporučujeme, aby ředitel školy nejprve vyčerpal
všechny dostupné možnosti, aby se žák mohl vzdělávat, a to komunikaci s žákem a jeho zákonným
zástupcem. Zamezení vstupu do školy je až krajním případem, pokud již všechny jiné možnosti byly
vyčerpány.
Stanovit průběžné testování či nošení ochranných prostředků dýchacích cest jako podmínku
účasti na prezenční výuce je proto zcela v mezích zákona, a nad to lze tento krok považovat i za
zcela legitimní z pohledu zachování maxima práv všech dotčených osob.
S pozdravem
Tereza Zavadilová
Oddělení legislativy financování, institucionální výchovy a průřezových agend
Odbor legislativy

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách
MŠMT zaznamenalo v posledních dnech několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za
podmínek testování či povinnosti dodržovat režimová opatření.
Toto vyjádření naleznete zde:
https://www.msmt.cz/vyjadreni-msmt-k-dezinformacim-o-testovani-ve

Společnost dodávající testy – infolinka pro školy
Na některých školách se v souvislosti se samoodběrovou testovací sadou na covid-19 značky
SingClean objevily problémy se stojánky na zkumavky. Společnost, která tyto testy dodává, již tuto
věc po dohodě se Správou státních hmotných rezerv aktivně řeší a pro školy zřídila také speciální
infolinku.
Dodavatelská společnost nechala vyrobit dostatečné množství stojánků a jsou přidávány do
nových sad. Na vyžádání je společnost připravena je distribuovat i do škol, kam již byly testy
dodány.
Infolinka pro školy je zveřejněna na webových stránkách www.goodtest.cz a od 12. dubna 2021 je
plně funkční. Je zde zveřejněna i finální verze instruktážního videa pro školy:
https://www.goodtest.cz/videonavod
Odkaz: https://www.msmt.cz/spolecnost-dodavajici-testy-zridila-infolinku-pro-skoly

4

Legalizace diplomů
Legalizace (vyšší ověření vysokoškolských diplomů a dodatků k diplomům ČR pro zahraničí) vyřizuje
odbor vysokých škol MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana.
Legalizace jsou v úředních hodinách nadále prováděny na počkání.
Více podrobností naleznete na tomto odkazu:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/legalizace-overeni-vysokoskolskeho-vzdelani-v-crpro?lang=1&ref=m&source=email

Užitečné kontakty, odkazy a dokumenty
Na tomto odkazu naleznete kontakty na jednotlivé uznávací orgány a užitečné dokumenty.
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uzitecne-kontakty-odkazy-adokumenty?lang=1&ref=m&source=email

Portfolio učitele a ředitele
V rámci projektu SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích vznikl metodický
materiál, který napoví, jak vytvořit portfolio učitele i ředitele.
Více informací naleznete na tomto odkaze: Metodický materiál.

Věstník MŠMT 02/2021
Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 2/2021 (8 s.).
Část oznamovací
• Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
Část normativní
• Oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 01/2021
• Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021
MSMT 02-2021
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-02-2021
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE

Metodické doporučení – podpora pohybových dovedností žáků
Na základě dlouhodobých zjištění z inspekční činnosti zaměřené na různé aspekty podpory a rozvoje
pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků a v návaznosti na skutečnost, že dlouhé období
distančního vzdělávání ještě více omezilo rozsah pohybových aktivit mnoha dětí, zpracovala Česká
školní inspekce ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci,
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a České společnosti učitelů tělesné výchovy
metodické doporučení, které představuje několik konkrétních možností rozvoje pohybových aktivit
žáků v jejich denním školním režimu.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Metodicke-doporuceni-Inspirace-pro-podporu-pohybov

INFO ČŠI – informační magazín
Česká školní inspekce vydává další číslo svého informačního magazínu.
Uvnitř vydání je např.:
• Distanční vzdělávání rok od nástupu pandemie nemoci covid-19
• Well-being žáků, třídní klima a vnímání role učitele v kontextu PISA 2018
• Podpora pohybových dovedností žáků po návratu k prezenčnímu vzdělávání
• Zjištění z TALIS-PISA link
• Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností v mezipředmětovém kontextu
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/INFO-CSI-informacni-magazin-04-2021
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Právní okénko
P O V I N NÉ O ČKO V Á NÍ P RO DĚ T I NAS T UP UJÍ CÍ DO M Š
(Tato problematika se netýká dětí, které plní povinnou předškolní docházku)
V České republice se děti povinně očkují dvěma vakcínami. Jedna zahrnuje nemoci jako dětská obrna,
tetanus, záškrt, černý kašel a žloutenku typu B a druhá zahrnuje nemoci – spalničky, zarděnky
a příušnice.
Někteří zákonní zástupci dětí se vydali cestou stížností proti povinnému očkování, a i soudní cestou.
Ústavní soud v této věci vydal rozhodnutí, že v odůvodněných případech lze upustit od pokutování
rodičů, pokud nenaplní svoji povinnost nechat dítě očkovat, ale samotnou povinnost očkování
nezpochybnil. Tato problematika se dostala až k soudu ve Štrasburku, který konstatoval, že rozhodnutí
mateřských školek o nepřijetí neočkovaných dětí bylo podle něj spíše preventivní a nikoliv represivní,
navíc časově omezené.
Z výše uvedeného vyplývá, že nepřijetím nenaočkovaného dítěte do mateřské školy nedochází
k porušení základního ústavního práva na soukromý a rodinný život.

S BO R NÍ K S TA NO V I S E K P RO O BL AS T Š KO L S T V Í
Veřejný ochránce práv vydal sborník stanovisek pro oblast školství. Najdete v něm také oblast
školního stravování, stanovisko k povinnému očkování, postih za kyberšikanu atd.
Více informací: Sbornik_Skolstvi.pdf (ochrance.cz)

K O NT RO L A Š KO LN Í J Í DE L N Y V DO B Ě M I M O Ř ÁD NÝ CH O PAT ŘE NÍ
A V Z DĚ L Á V Á NÍ DI S TAN Č NÍ M Z P ŮS O BE M
1. Poskytuje se školní stravování (tzv. dotovaný oběd, dotovaná strava) jak žákům, kteří se vzdělávají
„prezenčně“ ve škole, tak žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem?
2. Vyzvedávají si žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, stravu ve výdejovém okénku? [viz
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN čl. I bod 2
písm. b) Mimořádné-opatření-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf
(mzcr.cz)
3. Jak postupuje školní jídelna při umývání nádobí horkou vodou? Dle upřesnění MŠMT (informace
a FAQ –FAQ nejčastější dotazy, heslo „školní jídelny“) je nutné vyhodnotit doporučení na umývání
nádobí horkou vodou (60 °C, respektive 85 °C) dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat
horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního
řadu.
Odpovědi na tyto otázky a bližší informace naleznete zde: FAQ nejčastější dotazy
KORONAVIRUS.EDU.CZ (odkaz „školní jídelny“) nebo na letáčku v přiložených elektronických
souborech tohoto čísla Školního zpravodaje s názvem Školní jídelny.
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Městská policie Brno
Městská policie Brno nabízí pro školní rok 2021/2022 preventivní výukové programy zaměřené na
prevenci kriminality, rizikové chování a dopravní problematiku. Celkový výčet, termíny a podmínky
pro přihlášení jsou uvedeny na webových stránkách MP Brno.
Přihlašování do výukových programů bude probíhat elektronicky od 2. 6. 2021 až do vyčerpání
kapacitních možností.
Dopravní výchova: http://www.dopravnihristebrno.cz/pro-skoly-a-skolky/dopravni-vychova/
Prevence kriminality: https://www.mpb.cz/mladez/vyukove-programy-pro-skolni-rok-20212022/

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.
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PROJEKTY OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválilo Programový dokument
Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jedná se o významný posun, kdy OP JAK
začíná být uváděn v život. Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces
a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází.
Schválený Programový dokument OP JAK (2021–2027) je k dispozici ZDE.
Bližší informace o OP JAK jsou uvedeny v záložce 2021+.

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
➢ Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ a ZŠ
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ a MŠ.
Lektorka:
Mgr. Lenka Bínová
Termín konání:
3. května 2021 od 16:00 do 19:00 hod.

➢ Základní umělecká škola – oblíbený prostor pro další rozvíjení dětí, žáků
a studentů
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ a MŠ.
Lektorka:
Jana Sapáková
Termín konání:
5. května 2021 od 9:00 do 11:00 hod.

➢ Čtení a čtenářská gramotnost u žáků nejen s dyslexií
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektorka:
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Termín konání:
5. května 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

➢ Výroba létajících draků ve 2., 3. a 4. třídě
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ a ŠD.
Lektoři:
kolektiv ZŠ a MŠ Bosonožské nám.
Termín konání:
6. května 2021 od 14:00 do 15:30 hod.
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➢ Vzdělávání v MŠ s prvky „Daltonu“
Workshop je určen pro pedagogy MŠ.
Lektorka:
Bc. Olga Keberlová
Termín konání:
10. května 2021 od 13:00 do 14:30 hod.

➢ 3D tisk pro začátečníky
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektor:
Mgr. Jiří Stibor
Termín konání:
12. května 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

➢ Nestandardní a aplikační úlohy v matematice
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektor:
RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
Termín konání:
13. května 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

➢ Ředitel a zřizovatel
Anotace: 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.
Workshop je určen pro ředitele ZŠ.
Lektorka:
JUDr. Hana Poláková
Termín konání:
14. května 2021 od 8:30 do 12:00 hod.

➢ Hodnocení žáků
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektorka:
Mgr. Markéta Olbertová
Termín konání:
18. května 2021 od 13:00 do 16:00 hod.

➢ Digitální technologie v distanční výuce
Anotace: Webinář řeší aktuální problémy s distanční výukou a hledá nejvhodnější řešení. Je určen pro
ty, kteří již mají zkušenosti a rádi by se o ně nějakou formou podělili.
• Porovnání platforem pro online výuku (MS Teams, Google Aplikace, Zoom), zabezpečení – tvorba
účtů, zadávání úkolů – školní systémy Bakaláři, Edookit, EduPage
• Online zdroje – elektronické učebnice, licence
• Konektivita – nejčastější nástrahy
• Technická podpora – výměna zkušeností
Seminář je určen ICT koordinátorům.
Lektorka:
Mgr. Velena Varmužová, ředitelka ZŠ Hamry
Termín konání:
18. května 2021 od 16:00 do 17:30 hod.

➢ Burza nápadů k efektivní práci s textem
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektorky:
Mgr. Eva Moškvanová, Mgr. Gabriela Boček Ježková
Termín konání:
19. května 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

➢ Změny v RVP z pohledu informatiky
Anotace: Od 1. 9. 2023 musejí školy začít naplňovat výstupy nového Rámcového vzdělávacího
programu, který vychází z aktuálních vzdělávacích potřeb a je mimo jiné zaměřen na rozvoj
digitálních kompetencí a získání vyšší digitální gramotnosti žáků, ale i pedagogů. Implementace
digitální gramotnosti do výuky – jak efektivně zařadit v souvislosti se změnami RVP.
• Robotika aneb škola hrou – typy robotů, algoritmizace, online kurzy
Webinář je určen pro vyučující informatiky a pro koordinátory ŠVP.
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Lektorky:
Termín konání:

Mgr. Velena Varmužová, ředitelka ZŠ Hamry
Mgr. Veronika Malinová, ICT koordinátorka,
zástupkyně ředitelky školy ZŠ Hamry
20. 5. 2021 od 15:00 do 16:30 hod.

➢ Využití badatelsky orientované výuky při vzdělávání přírodovědně
nadaných žáků
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ.
Lektorka:
doc. RNDr. Eva Trnová, Ph. D.
Termín konání:
21. května 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

➢ Individualizace ve vzdělávání, sdílení zkušenosti v oblasti individualizace
Workshop je určen pro pedagogy MŠ.
Lektorka:
Mgr. Jarmila Klímová
Termín konání:
25. května 2021 od 13:00 do 14:30 hod.

➢ Práva a povinnosti účastníků vzdělávání
Anotace: 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.
Workshop je určen pro ředitele ZŠ.
Lektorka:
JUDr. Hana Poláková
Termín konání:
26. května 2021 od 8:30 do 12:00 hod.

➢ Vzhůru do vesmíru – vodní raketa
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ a ŠD.
Lektor:
Mgr. Jiří Stibor
Termín konání:
26. května 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

➢ Práce s balsou v 1. a ve 2. třídě
Workshop je určen pro pedagogy ZŠ a ŠD.
Lektoři:
kolektiv ZŠ a MŠ Bosonožské nám.
Termín konání:
27. května 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

➢ Spolupráce s rodiči
Workshop je určen pro pedagogy MŠ.
Lektoři:
Jitka Kubecová
Termín konání:
31. května 2021 od 13:00 do 14:30 hod.

➢ Novela zákona o pedagogických pracovnících
Anotace: 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, v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Nová úprava
třídního učitele, uvádějícího učitele, adaptační období učitele.
Workshop je určen pro ředitele ZŠ a MŠ.
Lektorka:
JUDr. Hana Poláková
Termín konání:
10. června 2021 od 8:30 do 12:00 hod.
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O NL I NE W O RK S HO P Y P RO RO DI ČE
➢ Základní umělecká škola – oblíbený prostor pro další rozvíjení dětí, žáků
a studentů
Workshop je určen pro rodiče.
Lektorka:
Jana Sapáková
Termín konání:
11. května 2021 od 17:00 do 19:00 hod.

➢ Výchovné střípky tentokrát pro rodiče neklidných dětí
Workshop je určen pro rodiče.
Lektorka:
Mgr. Renata Abrahamová
Termín konání:
17. května 2021 od 17:00 do 19:00 hod.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
P RO G R AM KRO KF I T P RE M I UM
Sportovní klub Fénix Opava, z. s. nabízí školám program KrokFit Premium, jehož cílem je:
• kompenzovat celodenní sezení nad úkoly
• motivovat žáky k domácímu cvičení a dodat jim energii
• předcházet snížení kondice z důvodu domácího pobytu
• seznámit s alternativou využití volného času
Více informací se dozvíte v tomto videu: zde
Veškeré údaje o programu naleznete zde:
Kontaktní adresa:
Sportovní klub Fénix Opava, z. s., Mostní 378/44, 746 01 Opava
Petr Hubálek, e-mail: fenix.opava@gmail.com, tel. 777 434 133

P R O JE KT W O RKO U T DO Š KO L
Projekt „Workout do škol” vznikl jako reakce na nedostatek pohybu dětí a mládeže a z toho
pramenící fyzické a psychické problémy. Jeho hlavním cílem je, aby se pohyb a cvičení stalo mezi
dětmi a mládeží opět atraktivní. Díky školním workoutovým hřištím podobným průlezkám, nabízí
projekt dětem zábavnou formu pohybu, při kterém si ani neuvědomují, že cvičí a rozvíjejí své
pohybové dovednosti. Hlavní motto projektu je: „Vraťme naše děti zpátky na hřiště!“
Více informací:
Workout do škol.
Informační video:
(12) Chceme WORKOUT DO ŠKOL! (WODOŠ) – YouTube
Další informace naleznete na letáčcích v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

N A BÍ D KA F I T G E E
•

Webinář FIT (HOME)OFFICE, který je vhodný pro pedagogy a lidi se sedavým zaměstnáním.
Pedagogům poskytne praktické tipy, co mohou dělat při (online) výuce s dětmi, aby je naučili
správným návykům při sezení a pomohli jim předcházet budoucím bolestem zad a rukou.
• Hejbárna – krátká pětiminutová videa s cvičením pro děti, které učitel snadno zařadí do online či
střídavé výuky. Stačí je spustit a nasdílet svým žákům třeba i během vyučování či hned po něm
(přes platformu, kterou využíváte pro online výuku, např. Microsoft Teams či Zoom). Děti se za
pět minut hezky rozhýbou a budou díky tomu produktivnější. Na závěr cvičení se prodýchají
a zklidní, aby byly připravené na další výuku se svým učitelem. Některá cvičení je možné použít
i v prezenční výuce ve škole.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.
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N A BÍ D KA V I D A! S C I E NCE CE NT R UM P RO Š KO LY
VIDA! science centrum nabízí školám návody na pokusy a videa, které by pedagogové mohli
využívat při distanční i běžné výuce. Výhodou pokusů je, že k nim většinou žáci potřebují jen věci,
které běžně najdou doma nebo si je snadno seženou.
Vše najdete zde: https://vida.cz/d/pokusy-do-skoly.
Celkem se jedná o 77 různých témat, která jsou tematicky tříděna (biologie, chemie, elektřina, hustota
kapalin, zvuk, světlo atd.). Jejich použití je zcela bezplatné.
Kontakt:
Hana Laudátová, manažerka pro marketing a PR
e-mail: hana.laudatova@vida.cz , tel. 730 896 542
Více informací naleznete na letáčcích v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

K O M E NS K Ý DO T Ř Í D
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravila v rámci oslav narození
J. A. Komenského některé aktivity v rámci distanční výuky. Na facebookové stránce Komenský do
tříd! lze vyhledat Kvízy o učiteli národů. Na webu NPMK je pro 1. stupeň základních škol připravena
hra s názvem Komenský je s vámi doma – DOMINO s inspirací Komenského učebnice Orbis pictus.
Na stránkách NPMK jsou uvedeny další aktivity podporující vzdělávání na základě odkazu
J. A. Komenského.
Více informací včetně odkazů naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto
čísla Školního zpravodaje.

SOUTĚŽE
S O UT Ě Ž CI T Y N AT URE C HAL L ANG E B RNO
Hvězdárna a planetárium Brno za pomoci dalších organizací, např. Lipky a Odboru životního prostředí
Magistrátu města Brna organizuje soutěž City Nature Challenge Brno. Cílem této soutěže, která se
uskuteční ve dnech 30. 4. – 3. 5. 2021, je zapojení dětí v rámci výuky přírodopisu do soutěže Poznej
brněnskou džungli. Děti budou mít motivaci jít do přírody a hledat rozmanité druhy rostlin
a živočichů, které vyfotografují přímo do stažené aplikace iNaturalist. Výhoda této aplikace je v tom,
že je v češtině a po nahrání fotografie ihned zobrazí, o jaký druh rostliny či živočicha se jedná.
Zapojení do soutěže je snadné, stačí pouze mobilní telefon + data + stažení aplikace iNaturalist.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.
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ŠKOLENÍ A KURZY
Ř E D I T E L S KÁ A KAD E M I E , S . R. O .
Neobvykle vysoká míra autonomie českých škol přináší příležitost a zároveň povinnost sestavit
a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). Není to žádná novinka, ale v letošním roce
přichází MŠMT s velkou revizí Rámcového vzdělávacího programu v oblasti ICT a připravuje další.
Odborné fórum přinese cenné podněty pro ředitele a jejich týmy, jak tento proces zvládnout, aby vedl
skutečně k rozvoji dětí.
Termín konání:
20. 5. 2021 od 9.00 do 16.00 hod.
Místo konání:
online platforma ZOOM
Kurzovné:
1.500 Kč
Více informací:
RA_SVP_forum-1.pdf
Kontakt:
info@redielskaakademie.cz, tel. 725 362 084

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.
Kontakt:
Jaromír Dojáček, Řízení školy online
e-mail: jaromír.dojacek@wolterskluwer.com, tel. 728 892 417

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/
Workshop ADHD Jak na emoce?
Termín:
pátek 14. 5. 2021, 16.00–19.00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Cena:
390 Kč
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/
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Seminář Děti a rozvod – rozchod rodičů očima dítěte aneb jistota místo pocitů viny
Termín:
22. 5. 2021 v čase 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Cena:
1.000 Kč/účastník
Odkaz:
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/seminare-a-workshopy-o-vychove/
Přednáška Jak rozpoznat potíže s vývojem u dětí v předškolním a mladším školním věku?
Termín:
26. 5. 2021 v čase 16:00–18:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Cena:
750 Kč/účastník
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/vzdelavani/prednaska-jak-rozpoznat-u-ditete-potize-s-vyvojem/
Poradna V klidu o výchově
Termín:
dle individuální domluvy
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
Anotace:
Poradna nabízí prostor pro řešení rozmanitých situací, které přináší výchova. S čím
například můžeme pomoci (řešení konkrétních výchovných situací v rodině, zvládání problémového
chování efektivní komunikace v rodině, motivace dětí, řešení konfliktů s dětmi, nastavování hranic ve
výchově, vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti).
Cena:
350 Kč/55 minut
Odkaz:
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/poradna-v-klidu-o-vychove/
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

Ž I DO V S KÉ M UZ E U M B R NO
Večerní pořady v Židovském muzeu v Praze
Program večerních pořadů Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP v pražské a brněnské pobočce je po
dobu online přenosu večerních pořadů spojen. I v květnu je pro veřejnost připraveno několik pořadů,
které je možné sledovat z pohodlí domova. Pro podrobné informace navštivte webové stránky muzea
www.jewishmuseum.cz
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

ŠKOLY ŠKOLÁM
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:
tel. 548 212 014, 603 398 269
e-mail: reditelka@zspremyslovo.cz
MŠ Žabka, Drdy 25, Brno-Žebětín
přijme účetní školy. Požadované vzdělání ÚSO ekonomická škola. Znalost problematiky
příspěvkových organizací, výhodou znalost účetního programu ACE-Účto. Nástup možný ihned.
Je možnost pracovat na IČO nebo zaměstnanecký poměr.
Nabídky zasílejte na e-mail: zabka@volny.cz
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Mateřská škola nám. SNP 25a, Brno
přijme na školní rok 2021/2022 uklízečku na necelý úvazek – 0,85/34 h týdně (6,8 h.)
Na odpolední směnu.
Informace poskytne ředitelka MŠ na e-mailu mssnp@seznam.cz nebo na telefonu 724 546 447.

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka mateřské školy hledá od září 2021 místo v MŠ na plný úvazek.
Kontakt:

tel. 739 463 013

Hledám místo vedoucí menší školní kuchyně v MŠ na zkrácený úvazek. Praxe na pozici vedoucí
15 let. Nástup možný od září 2021.
Kontakt:
tel. 777 607 333
Hledám místo jako provozní.
Kontakt:

tel. 604 150 465

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
I DE ÁL NÍ M Í S TO P R O Š KO L U V P ŘÍ R O DĚ – J AS E NKA
Rekreační středisko Jasenka se nachází v samotném srdci Vysočiny, v klidné oblasti na okraji lesa
v obci Zubří, 3 km od Nového Města na Moravě. Areál prošel kompletní rekonstrukcí, aby splňoval
podmínky střediska pro uspořádání škol v přírodě, letních táborů i dalších akcí. Středisko nabízí
možnost ubytování se stravou v samostatně stojících chatkách nebo velké ubytovací budově
s celkovou maximální kapacitou až 98 lůžek. Přímo v areálu střediska je přírodní rybníček se
skluzavkou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště a dostačující parkovací plochy.
K dispozici je úschovna kol či lyží.
V okolí je vyžití jak pro letní, tak pro zimní rekreaci. jasenka-zubri.cz.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

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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