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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru
MŠMT ČR průběžně aktualizuje informace týkající se současné epidemiologické situace a školství.
Více informací naleznete na tomto odkaze:
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Novinky ve školním roce 2020/2021
Statistiky počtu žáků (jedná se o odhady, přesná data budou až po vyhodnocení sběru dat
k 30. 9. 2020).
Základní školy
• Na základní školy bude docházet přibližně 961,2 tis. žáků (což je o 8,3 tis. více než v minulém
školním roce), z toho 554,1 tis. na 1. stupeň a 407,1 tis. na 2. stupeň základních škol.
• Do 1. ročníků nastoupí 107,8 tis. nových žáků (asi o 1,2 tis. více než v minulém školním roce)
a na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde cca 9,0 % ze žáků 5. (resp. 7.) ročníků základních
škol.
Pravidla pro používání mobilních telefonů ve škole
• Ve školním nebo vnitřním řádu školy bude možné omezit nebo zakázat používání mobilních
telefonů nebo jiných elektronických zařízení ve školách a školských zařízeních.
Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání
• Přistoupilo se ke zrušení ustanovení, které mělo podle dřívějšího plánu začít platit od 1. 9. 2020.
Toto ustanovení stanovilo povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti
mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka – chůvu. Jelikož došlo zákonem ke zrušení
povinnosti přijímat 2leté děti do mateřských škol, přistoupilo MŠMT i k této úpravě. Tam, kde
přesto budou mít dvouleté děti v mateřských školách zapsané, mohou být chůvy nadále
financovány z prostředků evropských fondů prostřednictvím tzv. šablon. Zachováno naopak
zůstává, že se od 1. září za každé dítě mladší 3 let nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy
snižuje o 2 děti, nejvýše o 6 dětí. Třídy s nejmenšími dětmi proto budou méně početné.
Změny v oblasti financování školství
• S účinností od 1. 10. 2020 dochází k dílčím změnám v oblasti financování regionálního školství.
Je zaveden nový institut tzv. ad hoc normativu (přidělení mimořádných finančních prostředků
státního rozpočtu) v průběhu kalendářního roku, který MŠMT umožní přidělit veřejným školám
a školským zařízením peníze na předem určený okruh výdajů a účel. V návaznosti na to se ruší
rozvojové programy, které přinášely do škol a školských zařízení a krajských úřadů nadbytečnou
administrativu. Dále se rozšiřuje možnost použít finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje
(tzv. ONIV) i na dopravu na školní akce. Konečně se vytváří legislativní opora pro možnost
normovat doplňkové pedagogické pozice „na školu“, což do budoucna umožní přidělovat státní
finanční prostředky např. na školní psychology či asistenty pedagoga stabilně a cíleně se
zohledněním velikosti či struktury školy.
Další dílčí změny
• Přípravné třídy základních škol budou moci zřizovat i soukromí zřizovatelé.
• Zkrácené studium s výučním listem bude moci absolvovat i žák, který úspěšně dokončí 4. ročník
maturitního oboru (dnes tak může učinit pouze, pokud má maturitu).
• Zřizuje se nový typ zařízení školního stravování „výdejna lesní mateřské školy“.
Odkaz na celou informaci: https://www.msmt.cz/novinky-ve-skolni-roce-2020-2021
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Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
MŠMT vydalo informaci pro vysoké školy, školy a školská zařízení o některých povinnostech, které
jim vyplývají ze zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).
Tento dokument naleznete na webové stránce MŠMT:
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/informace-msmt-k-novemu-zakonu-o-pristupnosti-internetovych
Tato informace je v plném znění také v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

Informace MŠMT k mimořádným financím na ICT vybavení
Mimořádné finance na ICT vybavení: Tyto prostředky jsou určeny pouze pro veřejné základní
školy, bližší informace ZDE. Mateřské školy, střední školy nebo nižší ročníky víceletých gymnázií
tyto speciální prostředky neobdrží. Soukromým a církevním školám se zvýšený objem prostředků
projeví ve finančních prostředcích, které obdrží v roce příštím.
Při pořizování učebních pomůcek je třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek
a podle vnitřních předpisů příslušné organizace. Pokud však zřizovatel nad rámec zákona stanovil
organizaci přísnější postup, doporučujeme postup se zřizovatelem konzultovat.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce
2020/2021
Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné
přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 dle zákona č. 135/2020 Sb.
Tyto termíny platí pro přijetí pro školní rok 2021/2022.
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-veskolnim-roce-1?lang=1&ref=m&source=email

Výsledky rozvojového programu Podpora výuky plávání v ZŠ
v roce 2020
MŠMT vyhlašuje výsledky sedmé etapy rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni
základních škol v roce 2020. Bližší informace: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-vysledku-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-5

Věstník MŠMT 06/2020
Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 6/2020 (8 s.)
Část normativní
• Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2020
• Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
MSMT 06-2020
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-06-2020
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Doporučení ČŠI pro školy ke školnímu roku 2020/2021
Česká školní inspekce připravila pro školy několik doporučení týkajících se organizace vzdělávání
a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021. Dokument byl zaslán školám spolu
s dalšími materiály a podklady připravenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Kompletní sada podkladů připravených ze strany MŠMT, jejichž součástí je také Doporučení ČŠI, je
k dispozici zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Doporuceni-CSI-pro-skoly-ke-skolnimu-roku-2020-(1)

INFO ČŠI – informační magazín
Uvnitř vydání např.:
• Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem.
• Specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2020/2021.
• Zkušenosti a postoje ředitelů škol a učitelů – TALIS 2018.
• Elektronické testy v aplikaci ČŠI – domácí příprava žáků.
• Vzdělávací programy ČŠI pro ředitele a učitele.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/INFO-CSI-informacni-magazin

5

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY MMB INFORMUJE
Aktuální informace o epidemiologické situaci ve městě Brně
Aktuální informace týkající se aktuální epidemiologické situace ve městě Brně naleznete na
odkazu: https://koronavirus.brno.cz/

FKSP a penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
Od 1. 7. 2020 začaly příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem (obcí, krajem)
používat novelizované ustanovení § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb. Podle uvedeného novelizovaného znění lze z fondu přispívat zaměstnanci na penzijní
připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec
zavázal hradit ze svých zdrojů.

Stanovení splatnosti úplat ve veřejných mateřských školách
Upozorňujeme, že ředitel mateřské školy nemůže stanovit splatnost úplat nebo zálohy pouze
podle svého uvážení.
• Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne
stávajícího kalendářního měsíce. Pokud má zákonný zástupce hradit úplatu dříve nebo později,
musí se ředitel mateřské školy se zákonným zástupcem dohodnout (§ 6 odst. 7 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění).
• Zařízení školního stravování (tj. i školní jídelna nebo výdejna) může stanovit zálohu na úplatu za
školní stravování nejvýše na dva měsíce. Pokud má zákonný zástupce uhradit zálohu za delší
období, musí se ředitel mateřské školy se zákonným zástupcem dohodnout (§ 5 odst. 4 vyhlášky
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění).

Novela zákoníku práce – doručování písemností zaměstnavatelem
zaměstnanci
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.
V návaznosti na minulý příspěvek, ve kterém bylo pojednáno o novelizovaných pravidlech
o doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci, se nyní podíváme na to, jak se v souvislosti
s novelizačním zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se novelizoval zákoník práce (zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „ZP“) od 30. 7. 2020
změnila pravidla pro doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli.
Pravidla pro doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli zůstávají i nadále upravena v ust.
§ 337 ZP.
I nadále platí, že zaměstnanec může zaměstnavateli doručovat v podstatě jakýmkoliv způsobem,
přičemž žádný způsob není privilegovaný a ani není stanoveno jejich pořadí. Zaměstnanec doručuje
písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na
žádost zaměstnance je pak zaměstnavatel povinen doručení písemnosti podle věty první písemně
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potvrdit. Je důležité upozornit, že se jedná o „pouhé“ potvrzení převzetí písemnosti, nikoliv
o vyjádření souhlasu s jejím obsahem.
Zaměstnanec (pedagogický i nepedagogický pracovník) může písemnost doručovat v sídle
zaměstnavatele (tedy ve škole či školském zařízení), může písemnost předat řediteli školy, jeho
zástupci, přímému nadřízenému (např. vedoucí vychovatelce), nebo také může písemnost doručit
prostřednictvím držitele poštovní licence (tzv. „pošle to poštou“).
Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal. Nově je
stanovena fikce doručení (ust. § 337 odst. 3 věta druhá ZP), neboť jestliže zaměstnavatel (osoba
jednající za zaměstnavatele) odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní
doručení písemnosti v místě sídla nebo v místě podnikání zaměstnavatele, považuje se písemnost za
doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.
Zaměstnanec může zaměstnavateli doručovat písemnosti i prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci
oznámil, přičemž písemnost určená zaměstnavateli musí být podepsána uznávaným elektronickým
podpisem zaměstnance. Tento způsob doručování je podmíněn souhlasem zaměstnavatele. Pokud
zaměstnanec zasílá písemnost na elektronickou adresu zaměstnavatele a tato se mu vrátila jako
nedoručitelná nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnanci její
přijetí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo zapečetěnou
svou uznávanou elektronickou pečetí, je toto doručení neúčinné.
Nově jsou stanoveny zvláštní podmínky pro doručování zaměstnancem zaměstnavateli do jeho datové
schránky. Pro tento způsob doručování je nutný souhlas zaměstnavatele, avšak pro úspěšné doručení
do datové schránky zaměstnavatele není nutný souhlas písemný, jako je tomu v případě zaměstnance,
a současně se nevyžaduje (na rozdíl od doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických
komunikací), aby písemnost byla podepsána uznávaným elektronickým podpisem a aby převzetí
písemnosti zaměstnavatel potvrdil datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým
podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí.1

Dotační program Magistrátu města Brna Dietní stravování ve
školní jídelně
V rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021, který bude schvalovat Zastupitelstvo města Brna
v měsíci listopadu, je opětovně navrhována finanční podpora dietního stravování pro školy a školská
zařízení zřizovaná statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi. Podmínky čerpání dotace
spolu s žádostí byly zaslány školám a školským zařízením v měsíci záři. Příspěvek na dietní stravování
bude poskytnut na základě žádosti školy, školského zařízení podané na OŠMT MMB, Dominikánské
náměstí 3, nejpozději do 31. 10. 2020. Výše příspěvku bude závislá na počtu žadatelů a rozsahu jimi
poskytovaných služeb.

Důvodová zpráva k zákonu č. 285/2020 Sb. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online].
Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0 [cit. 3. 9. 2020].
1
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
A KT UÁL NÍ I NF O RM AC E K P RO JE KT ŮM O Š M T V O P V V V
Odbor školství mládeže a tělovýchovy srdečně zve na semináře pořádané v rámci projektu MAP II.
Nabídka seminářů bude v průběhu projektu postupně doplňována.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz. K registraci je zapotřebí
přístupové heslo, pokud u semináře není uvedena registrace přes přístup HOST.
Anotace k jednotlivým seminářům naleznete v příloze Školního zpravodaje.

Upozorňujeme, že všichni účastníci seminářů musí mít roušku nebo jiný ochranný
prostředek k zakrytí dýchacích cest.

S E M I N Á Ř P RO RO D I Č E
TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ
Lektor:
PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)
Datum:
5. 10. 2020 od 16.30 do 19.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST. K registraci není zapotřebí heslo.

S E M I N Á Ř E P RO M AT E Ř S K É A Z ÁKL A D NÍ Š KO LY
Říjen 2020
PRÁVNÍ ÚPRAVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
(pouze pro vedoucí pracovníky ZUŠ)
Lektor:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Datum:
5. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
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SYSTÉM INTERNÍCH PŘEDPISŮ V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
(pro vedoucí pracovníky mateřských škol zřizovaných městem a MČ)
Lektor:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Datum:
5. 10. 2020 od 12.30 do 16.30 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
(pro vedoucí pracovníky mateřských škol zřizovaných městem a MČ)
Lektor:
MUDr. Barbora Peloušková, rehabilitační lékařka a neuroložka
Datum:
15. 10. 2020 (na výběr je seminář v dopoledních nebo odpoledních hodinách)
od 09.00 do 12.00 hod.
od 13.00 do 16.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí, Brno
TVOŘÍME ZE DŘEVA
(pro učitele pracovních činností na základních školách)
Lektor:
Mgr. Jan Helis
Cíl. skupina: učitelé pracovních činností na ZŠ
Datum:
13. 10. 2020 od 13.00 do 17.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST. K registraci není zapotřebí heslo.
PREVENCE EXTREMISMU A RADIKALISMU
(pro učitele OV v 8. a 9. roč. ZŠ)
Lektor:
Mgr. Martin Menšík
Cíl. skupina: učitelé občanské výchovy osmých a devátých ročníků ZŠ
Datum:
21. 10. 2020 od 12.00 do 16.00 hod.
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST. K registraci není zapotřebí heslo.

Listopad 2020
AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA A DOKUMENTACE ZŠ A MŠ
Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
11. 11. 2020 od 8.00 do 12.00 hod. pro ZŠ
od 12.30 do 16.30 hod. pro MŠ
Místo konání: školící místnost Podkova, Dominikánské náměstí 1, Brno
Lektor:
Datum:
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
M Ě S T E ČKO KY BE R NE TO V
Městečko Kybernetov je edukační hra pro děti do škol a školek, která je trochu jiná než ostatní. Týká
se prevence u malých dětí (5–9 let) v tématech kyberšikana, kybergooming, netholismus a zdraví
a online svět. Tato hra se stala vítězným návrhem výběrového řízení NÚKIBu na didaktickou desku
pro děti od 5 let věku. Více informací naleznete na www.zizalice.cz <http://www.zizalice.cz>.
Kontaktní adresa:
Michaela Drahoňovská, ŽÍŽALICE – hrací deska, Slunečná 1417,
686 05 Uherské Hradiště, tel. 737 245 066, e-mail: zizalice@zizalice.cz

T E CH NI CKÉ M UZ E UM V B RN Ě
KDE NÁS NAJDETE: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
Aktualizované doprovodné programy pro děti a mládež 2020:
Zažij svět nevidomých – program v případě příznivého počasí může probíhat ve venkovních
prostorách muzea.
Víte, jak náročný je svět, ve kterém se odvážně pohybují nevidomí lidé? Přijďte se přesvědčit na
vlastní kůži. Seznámíte se s jejich pomůckami, kulturou a propracovaným systémem. V expozici
Kultura nevidomých si vyzkoušíte, co život bez zraku znamená. Jak těžké břímě si nevidomí s sebou
nesou, a přesto putují životem s hlavou vztyčenou! Dozvíte se také, jak s nevidomými komunikovat,
jak jim nabídnout asistenci nebo jak reagovat na jejich prosbu o pomoc.
Kde: expozice Kultura nevidomých, Délka programu: 60 minut
RVP: Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět
Doporučený věk: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ, Kapacita: max. 15 žáků
Hudba nás baví!
Nově připravený program ke stálé expozici Salon mechanické hudby přiblíží dějiny hudby, hudebních
nástrojů a umožní poslechnout si mechanické hudební stroje. Melodie budete nejen poslouchat, ale
také vytvoříte malý orchestr, ve kterém si je sami zahrajete.
Kde: expozice Salon mechanické hudby, Délka programu: 60 minut
RVP: Umění a kultura, Hudební výchova
Doporučený věk: MŠ, ZŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ, Kapacita: max. 15 žáků
Dílny pro nejmladší techniky
O statečném mlynáři
Technické muzeum v Brně kromě různých vozidel, strojů a přístrojů ze svých sbírek pečuje
i o významné technické památky. Budeme si povídat, jak tyto technické skvosty fungovaly, kdo na
nich pracoval a co se v nich vyrábělo. A abychom nezůstali jen u teorie, zkusíme si vyrobit jednu
z nejznámějších památek, a to větrný mlýn v Kuželově ze 17. století. Velmi jednoduchou technikou za
využití papíru, lepidla, kladívka, nýtků a barev mlýn nejen vyrobíme, ale také mu rozpohybujeme
lopatky.
Doporučený věk: 6–11 let, 1. stupeň ZŠ, RVP: Člověk a jeho svět
Doporučený čas: cca 60 min, kapacita: 20 osob
Kontakt:
e-mail: kopecka@tmbrno.cz, info@technicalmuseum.cz, tel. 541 421 411

10

SOUTĚŽE
* M AT E S O *
Vážení kolegové, z elektronické přílohy tohoto čísla Školního zpravodaje si můžete stáhnout zadání
školního kola 14. ročníku **MATE**matické *SO*utěže – *MATESO* pro žáky 5. tříd, která se
koná pod záštitou 1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka.
Školní kolo proběhne na vašich školách v termínu od 19. do 23. 10. 2020, městské kolo se uskuteční
v úterý 10. 11. 2020 také na vašich školách od 13:00 hodin.
Vzhledem k aktuální situaci nemůžeme pořádat hromadné městské kolo u nás ve škole, proto jsme
vymysleli náhradní formu. Školní kolo proběhne stejně jako doposud. Poté nám opět stejně jako
doposud přihlásíte žáky do městského kola a my z nich sestavíme seznam postupujících.
Tito žáci by si pak napsali městské kolo ve stejný den a čas (13. 11. od 13:00 hod.) u vás ve škole.
Jejich řešení (kartu) byste nám pak naskenovali a my bychom vše opravili a vytvořili výsledkovou
listinu. Tímto způsobem je přenesena část povinností s městským kolem na vás, ale nechceme soutěž
úplně zrušit, proto navrhujeme toto řešení a je na vašem rozhodnutí, zda se zapojíte. Děkujeme.
V příloze jsou tyto soubory: zadání úloh školního kola (MATESO_2020_21.pdf), pokyny a řešení
(pokyny.pdf), karta odpovědí pro snadnější opravování (karta.pdf). Přihlašování do soutěže proběhne
prostřednictvím elektronického formuláře.
Informace k přihlašování naleznete v pokynech k soutěži (soubor pokyny.pdf). Přečtěte si prosím tyto
„pokyny“ pozorně, naleznete zde také informace k organizaci soutěže a správné výsledky školního
kola. Těšíme se na účast vašich žáků i v letošním ročníku, kde pro vítěze máme opět připraveny pěkné
ceny.
Kontakt:
Mgr. Michaela Jedličková, ředitelka školy, Tyršova základní škola Brno, Kuldova 38,
tel. 545 425 063, e-mail: mjedlickova@zskuldova.cz

ŠKOLENÍ A KURZY
K O NF E RE NC E Š KO L A A RO D I NA JA KO KO M U NI TA
Konferenci pořádá Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami”.
Konference se koná 22. 10. 2020 od 8:30 do 16:30 v Impact Hub Brno, Cyrilská 7, Brno-střed-Trnitá.
Bližší informace na: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-brno/
Registrace účastníků probíhá do 18. 10. 2020 prostřednictvím formuláře na stránkách.
Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Vanysacker, e-mail: zuzana.vanysacker@mmr.cz
Pozvánku na konferenci naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

O DBO RNĚ M E TO DI CK Ý S E M I N ÁŘ P R O P E DAG O G Y AJ
Tento seminář se bude konat v pátek 6. 11. 2020 nebo v pátek 26. 3. 2021 v prostorách TLC Kids
(17. patro budova AZ Tower, Pražákova 1008/69, Brno). Cena: 1.790 Kč/účastník. Seminář vedou dva
certifikovaní lektoři, český a zahraniční. Kapacita semináře je omezená na max. 15 účastníků.
Registrace na www.tlckids.cz
Pozvánku na seminář naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.
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S E M I N Á Ř O DI S TA N ČNÍ V Ý UCE
Společnost ITveSkole.cz, o. p. s. nabízí školám praktický seminář s workshopem k problematice
distanční výuky. Bližší informace najdete na odkazu: www.ITveskole.cz.
Kontakt:
Vojtěch Duřt, tel. 775 474 140
Více informací naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

S E DM E RO P RO BE Z P E Č NO U O NL I N E V Ý U KU
Lektorka Ing. Julia Szymanska (AVAST, projekt Buď safe online) vytvořila praktické Sedmero online
bezpečnosti. Vycházela z nejčastějších dotazů, které jí zasílali učitelé.
Pokud byste potřebovali proškolit svůj tým v online bezpečnosti, má pro vás akreditovaný seminář
BEZPEČNĚ NA INTERNETU. Jsou na něj výborné ohlasy, protože je maximálně srozumitelný
a ušitý na míru školní praxi. Objednat si ho můžete na e-mailu mondekova@monikapuskinova.cz
Sedmero pro bezpečnou online výuku:
1. Chraňte každé své zařízení, které používáte v práci, antivirovým softwarem. Zabráníte tím útoku
nevyžádaných, škodlivých aplikací nebo phishingu (podvodům).
2. Každý svůj online účet chraňte silným a unikátním heslem (minimum 16 znaků), ideálně
v kombinaci s dvoufázovým ověřením (ověřování přihlášení pomocí SMS nebo aplikace). Poučte
o tom i žáky.
3. Nebojte se využívat moderní aplikace (WhatsApp, Skype) a interaktivní platformy (Zoom). Pokud
dodržujete bezpečnostní pravidla a GDPR, mohou být dobrým služebníkem.
4. Pokud pracujete se žáky pomocí sociálních sítí (pozor, Facebook je povolen až od 13 let),
domluvte se na jasných pravidlech komunikace a kdy budete/nebudete dostupní on-line.
5. Pokud máte v online prostoru třídní skupiny, zabezpečte je přístupovým klíčem. Není-li to možné,
pracujte s nastavením soukromí (třeba soukromé skupiny na Facebooku).
6. Nezapomeňte si se žáky nastavit jasná komunikační pravidla pro on-line výuku (např. urážky či
opisování k ní nepatří).
7. Pro poučení žáků o online bezpečnosti neváhejte sáhnout po online pomůckách – např. interaktivní
kurz vytvořený odborníky z Avastu a projektu E-bezpečí.
Bližší informace a aktivní odkazy naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto
čísla Školního zpravodaje.

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Workshop Jak budovat sebedůvěru dítěte?
Datum a čas: pátek 2. 10. 2020, 15.30–18.30 h
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/
Kurz Žák s ADHD v kolektivu třídy
Datum a čas: pátek 9. 10. 2020, 9.00–16.00 h
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Lektor: Mgr. Martina Koubíková, Ph.D.
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/
Metodika pohybové výchovy předškolních dětí
Interaktivní kurz akreditovaný MŠMT v rozsahu 8 vyučovacích hodin doplňuje vysokoškolskou
metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto cílovou skupinou.
Termín konání: pátek 16. 10. 2020, 10.00–18.00 h
Přihlášení: https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovych-aktivit/metodikapohybove-vychovy-predskolnich-deti-2/

12

Inspirace hravou TV
VYPISUJEME TERMÍN cenově zvýhodněného sdruženého kurzu akreditovaného MŠMT Inspirace
hravou TV I + II + III. Interaktivní seminář se zaměřuje na zvládnutí bezpečné a podnětné práce
s owerbally a netradičními pomůckami, padákem a balančními míči, na rozvoj rovnováhy
a koordinace, hry a sportovní aktivity v přírodě vždy s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny.
Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR pod č. j. MSMT-11751/2020-2-229.
Termín konání: sobota 17. 10. 2020, 8.00–20.00 h
Přihlášení: https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovych-aktivit/inspiracehravou-telesnou-vychovou/
Doučování dětí s ADHD a neklidných dětí
Datum a čas: pravidelně 2–4× týdně (dle individuálních potřeb dítěte a domluvy s rodinou)
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Cena:
zdarma
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/doucovani-deti-s-adhd/
AHA studio
Datum a čas: každý čtvrtek v čase 16.30–17.15 hod. a 17.15–18.00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Anotace:
Pokud chcete své neklidné dítě podpořit v dovednosti učit se a dát mu větší šanci na
školní úspěšnost – ať už je v prvních ročnících základní školy, nebo v předškolním věku – v našem
programu AHA studio jste na správném místě. Děti pracují v malé skupince pod vedením
certifikované lektorky s využitím poznatků Feuersteinovy metody kognitivního obohacování, která
umožňuje posilovat potřebné dovednosti důležité pro zvládání školy (např. řeč, myšlení, emoce apod.).
Cena:
zdarma
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/aha-studio/

C E NT RU M T V O ŘI V O S T I , Z . S .
Centrum tvořivosti, sdružení s dlouholetou tradicí nabízí kurzy pro pedagogické pracovníky. Každý
účastník těchto seminářů obdrží po absolvování osvědčení. Semináře začínají většinou v 15 hodin,
pokud se zúčastnění nedomluví na jiném čase. Semináře jsou vhodné pro učitele, vychovatele,
pracovníky s dětmi i seniory. Všechny nabízené akce jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kreativní nápadník: 9. 10. 2020 PODZIM, ZIMA 23. 10. 2020 ZIMA, VÁNOCE
(vždy pátek 15–19 h nebo dle domluvy), místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 500 Kč za seminář
Proutěný víkend:
16. – 18. 10. 2020
Základy pletení z pedigu, barvení pedigu – misky, podnosy, ošatky, oplétání sklenic, pletení na pevné
dno…vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Místo konání: Kudelova 8, Brno, cena: 1.250 Kč
Keramická dílnička:
14. 10. a 4. 11. 2020 (8–12 h)
24. 10. a 14. 11. 2020 (9–13 h)
Místo konání: Kudelova 8, Brno,
cena: 950 Kč
Neakreditované kurzy:
7. 11. 2020
Jednoduché vitráže – vánoční motivy
27. 11., 28. 11. a 29. 11. 2020 Již tradiční pletení adventních věnců z čerstvých větviček jedle
Lektoři těchto kurzů:
Ivana Smutná, Ota Kolář, Karolína Stehlíková
Více informací a přihlášky: tel. 776 785 949, 737 681 970, www.cetvor.cz
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M UZ E UM M Ě S TA B R NA
VÝSTAVY:
EVROPAN ADOLF LOOS, Nejen brněnské stopy
Od 11. června 2020 probíhá v Muzeu města Brna na hradě Špilberku výstava EVROPAN ADOLF
LOOS. NEJEN BRNĚNSKÉ STOPY. Výstava je muzejní „výstavou roku“ a potrvá až do 31. prosince
2020, kdy vyvrcholí oslavy 150. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností světové
architektury 20. století, brněnského rodáka Adolfa Loose (1870–1933). Výstava je zároveň první
velkou akcí Roku Adolfa Loose, který na rok 2020 vyhlásil Národní památkový ústav a Muzeum
hlavního města Prahy, a v němž je Muzeum města Brna aktivně zapojeno.
140 let od zpřístupnění kasemat veřejnosti
Špilberské kasematy jsou otevřené už celých 140 let. První návštěvníci do nich vešli v srpnu 1880
a zahájili tak nejdelší etapu v dějinách kasemat – turistické využití zatím trvá ze všech nejdéle,
vždyť jako proslulá tvrdá věznice sloužily přibližně jen půl století.
Výstava „140 let od zpřístupnění kasemat veřejnosti“ je přístupná od 27. srpna až do konce roku 2020
přímo v kasematech na Špilberku.
Na výstavě se seznámíte s historií kasemat i jejich rekonstrukcí v 2. polovině 19. století, poznáte, jak
vypadaly první prohlídky pro veřejnost a jakými legendami je tehdejší průvodci ozvláštňovali, ale také
jaké osudy a příběhy jsou s kasematami spojené a koho inspirovaly. Prohlédnete si raritní fotografie,
plány a ilustrace kasemat, v dobových článcích z novin se třeba dočtete, jaké stížnosti chodily na
průvodce, a dokonce se dozvíte, že o kasematech vzniklo v 1. polovině 20. století i několik filmů.
Výstava je součástí běžných prohlídek kasemat. Otevřené jsou každý den od 9 do 17 hodin, od
října pak ve stejném čase od úterý do neděle.

Ž I DO V S KÉ M UZ E U M V BR NĚ
PO 5. 10. 2020 v 17 hod. sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Brána do nebe. Setkání s autorkou stejnojmenné
knihy Evou Neuschlovou. Vstupné 30 Kč.
ČT 8. 10. 2020 v 17 hod. sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Rozpůlená srdce: Beseda s Radkem Gálisem,
spisovatelem a publicistou. Vstupné 30 Kč
NE 11. 10. 2020, 11, 13 a 15 hod. Festival Open House Brno.
Více informací a registrace: www.openhousebrno.cz
PO 12. 10. 2020 v 17 hod. sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Cava’at Ha-RIBaŠ: Odkaz zakladatele
chasidismu rabiho Jisra’ela Ba’al Šem Tova
Přednáška překladatele a judaisty Antonína Šedivého. Vstupné 30 Kč.
ČT 22. 10. 2020 v 17 hod. sál OKV tř. Kpt. Jaroše 3: Promítání dokumentu Muž, který měl nebýt.
Film představí jeho režisér Pavel Jurda. Vstupné 30 Kč.
NE 25. 10. 2020 v 10.30 hod., Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Medvídek Dubi a houslista Cvi, Vstupné 30 Kč.
ČT 29. 10. 2020 v 17 hod. Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno: Vernisáž výstavy Helgy HoškovéWeissové „91“.
Pořady se konají za finanční podpory statutárního města Brna.
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ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, po. hledá:
vedoucí kuchyně, praxe v oboru, úvazek 0,5.
Informace na tel.724 757 916, e-mail: info@ms-beruska.com
ZŠ a MŠ Pastviny Brno příjme vedoucí školní kuchyně.
Předpokládaný nástup listopad 2020, případně dle domluvy.
Kontakt:
e-mail: olbertova@zspastviny.cz tel. 736 626 372

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Hledám práci jako speciální pedagog. Nástup možný ihned.
Kontakt:

tel. 777 644 067

Mzdová účetní hledá práci na poloviční úvazek na základní škole. Nástup možný ihned.
Kontakt:
tel. 702 931 005

JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
N A BÍ D KA NÁ BY T K U P RO M AT E ŘS K É Š KO LY
Designérské studio TRIDESIGN připravilo speciální řadu nábytku pro mateřské školky BOX.
Katalog nábytkové řady BOX naleznete na www.tridesign.cz a v příloze tohoto zpravodaje.
Kontakt:
Jana Kiliánová, tel. 732 102 277, e-mail.: kilianova@tridesign.cz

N A BÍ D KA BR NĚ NS KÝ M Š KO L ÁM A S P O RTO V NÍ M KL U B ŮM
Orlovna Šlapanice nabízí možnosti využití pro brněnské školy a sportovní kluby:
• v suterénu: parkoviště pro 10 aut, 2 bowlingové dráhy celkem pro 16 hráčů, hygienické a klubové
zázemí
• ve zvýšeném přízemí: restauraci s kuchyní, sportovně společenský sál s datatechnikou, přísálí
a velkou venkovní terasu, sociální zařízení
• v patře: velkou tělocvičnu 14 x 28 m se šatnovým zázemím (dvě šatny se sociálním zařízením
včetně sprch)
• ve druhém patře: malou tělocvičnu 5 x 10 m pro cvičení maminek s dětmi, malé kluby.
Více informací: http://orlovnaslapanice.cz/

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

*

*

*
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