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10/2021 – 2022
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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
upřímně Vám děkujeme za Vaše pracovní nasazení v tomto školním roce.
Přejeme všem zaslouženou dovolenou plnou příjemných zážitků
a odpočinku.
Na spolupráci ve školním roce 2022/2023 se těší
PhDr. Petr Hruška, MBA
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Organizace školního roku 2022/2023
Praha, květen 2022

Č. j.: MSMT-12071/2022-1

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 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
Mgr. Petr Gazdík
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Podpora jazykového vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se ve spolupráci s resortem práce a sociálních věcí
rozhodlo zjednodušit vyřizování žádostí pro instituce, které se chystají pořádat jazykové kurzy
českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny.
Vytvořený sylabus obsahuje základní úřadem posuzované náležitosti žádosti jako rozsah kurzu, obsah
vzdělávání a požadavky na lektory. Uchazeči a zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce pak
mohou úřad požádat o proplacení realizovaných kurzů s touto akreditací. Sylaby a více informací
o žádosti o akreditaci naleznete na stránkách MŠMT ZDE.
Odkaz: https://www.msmt.cz/msmt-a-mpsv-podpori-jazykove-vzdelavani-uprchliku-z-ukrajiny

Uznávání plnění povinné školní docházky v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ukrajinským velvyslanectvím
a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny projednalo vzájemné uznání vzdělávání, kterého se účastní
ukrajinští žáci v českých školách, při jejich návratu zpět na Ukrajinu. Při odjezdu žáka zpět na
Ukrajinu bude školou vydáno Potvrzení o studiu. Ukrajinské školy budou po předložení Potvrzení
o studiu žákům uznávat studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího
systému. Jednotný dvojjazyčný formulář Potvrzení o studiu (formulář ke stažení).
Odkaz: https://www.edu.cz/ukrajinske-skoly-budou-uznavat-plneni-povinne-skolni-dochazky-v-cr/

Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Tento metodický materiál připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro mateřské (MŠ)
a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje
na § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním
zápisu.
Odkaz: https://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-ms-a-zs-pro-konani-tzv-zvlastniho-zapisu/

Metodiky k hodnocení žáků dle zákona Lex Ukrajina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky k hodnocení žáků a studentů, tj.
specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina. Metodiky nejsou určeny pro
ostatní cizince, i když se jedná o ukrajinské občany. Více viz následující texty: „Tři metodiky“
a „Kontext„
Odkaz:
https://www.edu.cz/metodiky-k-hodnoceni-zaku-a-studentu-dle-zakona-lex-ukrajina-veskolnim-roce-2021-2022/

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
Řídicí orgán OP JAK zveřejnil avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu
zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení
pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogickopsychologické poradny. Výzva má být vyhlášena 25. 5. 2022.
Aktuální informace jsou zveřejněny na stránkách OP JAK: https://opjak.cz/ – Aktuality.
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Výzvy MŠMT na podporu Adaptačních skupin a Jazykových kurzů
pro děti cizince
MŠMT vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Obě výzvy byly k 13. 5. 2022
aktualizovány o Manuály (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) a Přílohy (Jazykové kurzy /
Adaptační skupiny) potřebné k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání těchto výzev.
Žádosti do obou výzev měly být doručeny na MŠMT do 31. 5. 2022.
Více informací: https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-ajazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/#6-manu%C3%A1l-kp%C5%99edlo%C5%BEen%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9-zpr%C3%A1vya-finan%C4%8Dn%C3%ADho-vypo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-dotace

Národní rada pro kvalifikace
Národní rada pro kvalifikace (dále jen „Rada“) je zřízena na základě § 24 zákona č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání příkazem ministryně č. 10 ze dne 19. 2. 2007.
Úlohou Národní rady pro kvalifikace vyplývající ze zákona č. 179/2006 Sb. je především projednávání
materiálů týkajících se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi a rovněž
posuzování problematiky z oblasti kvalifikací a dalšího vzdělávání, které jí předloží MŠMT.
Rada je poradním orgánem MŠMT pro oblast kvalifikací a vydává stanoviska k záležitostem, které jí
předloží MŠMT, týkajících se např.:
• přípravy a naplňování NSK,
• kvalifikací nebo dalšího vzdělávání,
• navrhování vzniku nových profesních kvalifikací,
• navrhování změn ve struktuře a vazbách kvalifikací,
• monitoringu trhu práce a požadavků zaměstnavatelů,
• navrhování promítání změn obsahu kvalifikací do náplně oborů vzdělání,
• posuzování návrhů na vznik nových profesních kvalifikací podaných kterýmikoliv fyzickými nebo
právnickými osobami,
• participace na zakládání sektorových rad apod.
Jednání Rady se řídí jednacím řádem. Rada bude zasedat podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně.
Více informací:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/narodni-rada-prokvalifikace?lang=1&ref=m&source=email

Zřízení jednotné digitální brány
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1724 ze dne 2. října 2018 se zřizuje jednotná
digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám
pro řešení problémů. Hlavním gestorem implementace bylo určeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Jelikož však povinnosti dané nařízením dopadají téměř na všechny ústřední orgány státní správy, byla
formálně stanovena spolugesce několika nejvíce dotčených rezortů. Mezi gestory patří i MŠMT, které
podpoří digitalizaci vysokých škol. Elektronicky a na jednom místě tak bude pro občany EU možné
vyřídit například žádost o stipendium či uznání diplomu.
Více informací: https://www.edu.cz/zrizeni-jednotne-digitalni-brany-za-pomoci-komponenty-1-1narodniho-planu-obnovy/
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České školství v mapách
České školství v mapách je unikátní projekt připravený MŠMT a ČŠI. Zjištění, informace, data
a vizualizace dostupné v nové publikaci budou velmi dobře využitelné nejen pro ministerstvo, ale také
pro řízení a podporu vzdělávání ze strany jednotlivých krajů, pro strategické a akční plánování
v územích, pro zřizovatele škol i pro školy samotné, pro pregraduální přípravu budoucích učitelů nebo
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Ke stažení ve formátu pdf.
Více informací: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Ceske-skolstvi-v-mapach

Národní konference k plánům genderové rovnosti
14. června 2022 se uskuteční 7. národní konference o genderu a vědě pod titulem „Plány genderové
rovnosti: cesta ke změně.“ Konference proběhne v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
a také online. Více informací: https://genderaveda.cz/akce/narodni-konference-se-bude-venovatplanum-genderove-rovnosti/
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků
Česká školní inspekce zveřejňuje průběžnou zprávu představující zkušenosti, přístupy a postupy škol
usilujících o integraci a vzdělávání vyššího počtu ukrajinských dětí a žáků, komentující výzvy, s nimiž
se školy v těchto tématech setkávají, a nabízející informace a náměty pro další podpůrné intervence ze
strany institucí vstupujících do řízení vzdělávací soustavy a do systému podpory škol. Obsah této
průběžné zprávy vychází ze zjištění z prezenčních aktivit České školní inspekce, které byly v rámci
poskytování metodické podpory realizovány od začátku dubna 2022 do poloviny května 2022 v těch
mateřských a základních školách, v nichž bylo zapsáno 10 a více ukrajinských dětí či žáků, případně
také v dalších školách, které sice vzdělávaly méně než 10 dětí či žáků, ale u nichž byly ze strany školy
uváděny větší potíže vypořádat se s nově vzniklou situací. Součástí zprávy jsou také doporučení pro
školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Ke stažení ve formátu pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Prubezna-zprava-ointegraci-a-vzd

Mapa spádových obvodů
Jednou z velkých výzev pro český vzdělávací systém je řešení problematiky nerovností ve vzdělávání,
které jsou zapříčiněny odlišnými socioekonomickými charakteristikami a zázemím žáků i jednotlivých
škol. S tím významně souvisí i problematika spádových obvodů, které pro své základní školy musí
jednotlivé obce vyhláškou stanovit. V českém prostředí dosud neexistovala možnost srovnávací plošné
orientace ve spádových obvodech, jejichž konstrukce je důležitou podmínkou pro vzdělávání založené
na rovném přístupu. Legenda nabízí základní identifikační charakteristiky a také přímý odkaz na
profily škol v systému Inspis PORTÁL, kde jsou dostupné také hodnotící inspekční zprávy České
školní inspekce. Odkaz: https://vzdelavanivdatech.cz/

Sekundární analýza TIMSS 2019
V roce 2019 byl realizován již sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého se zúčastnilo 64 zemí společně
s dalšími 8 územně správními celky. Česká školní inspekce zpracovala sekundární analýzu výsledků
šetření TIMSS 2019, která se zaměřuje na několik aspektů ovlivňujících výsledky žáků. Ke stažení ve
formátu pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrane-faktory-ovlivnujici-vzdelavaci-vysledky-za
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Pozvánka na závěrečnou poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu k ukončení školního roku 2021/20221, která je určena
ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a školních jídelen.
Porada se bude konat v pondělí 27. června 2022 od 9:00 hodin ve Sněmovním sále
Nové radnice, Dominikánské nám. 1.
Na závěr porady se uskuteční neformální setkání s představiteli města.

Pozvánka na zahajovací poradu ředitelů
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
zveme Vás na poradu k zahájení školního roku 2022/2023, která je určena ředitelkám
a ředitelům mateřských škol, základních škol a školních jídelen.
Porada se bude konat ve čtvrtek 25. srpna 2022 ve Sněmovním sále Nové radnice,
Dominikánské nám. 1.
- ředitelky a ředitelé základních škol a školních jídelen
od 9:00 hodin
- ředitelky a ředitelé mateřských škol
od 12:00 hodin

Poděkování školám za začleňování ukrajinských žáků
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna děkuje všem brněnským mateřským
i základním školám, kterým se podařilo úspěšně začlenit ukrajinské děti a žáky do výuky.

Právní informace
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
116/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky 47/2022 Sb.
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Poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením
na podporu dietního stravování ve městě Brně
V květnu schválilo Zastupitelstvo města Brna na své schůzi poskytnutí neinvestičních příspěvků
školám a školským zařízením, které připravují dietní stravu pro děti a žáky. Tento příspěvek bude
v roce 2022 poskytnut celkem 44 školám a školským zařízením, které si podaly žádost na Odboru
školství a mládeže MMB. Celková finanční částka byla navýšena z 2 000 000 Kč na 2 411 000 Kč.
Mezi žadatele byla tato částka rozdělena dle kritéria počtu celých měsíců, ve kterých je strava
v dietním režimu připravována. Dalším kritériem pro rozdělování financí pak byl počet denně
připravovaných porcí. Celkově se denně ve městě Brně připraví dietní strava pro 422 strávníků, což
činí o 3 % strávníků více než v loňském roce. Nejčastěji je připravována dieta bezlepková
a bezlaktózová, popř. diabetická. Velkou část tvoří také diety pro žáky s alergií či intolerancí na
některé potraviny, které se u dětí a žáků často vyskytují.
Již sedmým rokem také probíhá úspěšně spolupráce Lékařské fakulty MU a Magistrátu města Brna ve
věci poskytování odborné garance dietního stravování ve školních jídelnách. Pro usnadnění orientace
v dané problematice vypracoval v roce 2020 pan Mgr. Martin Krobot pro brněnské školní jídelny
Metodické doporučení k realizaci dietního stravování. Toto metodické doporučení je k dispozici na
webových stránkách OŠML nejen pro jídelny, které již stravu v dietním režimu připravují, ale i pro
školní jídelny, které zvažují, že by vyšly vstříc potřebám dětí a žáků s dietním omezením a umožnily
tak stravovat se dětem ve školní jídelně společně s jejich spolužáky a kamarády.
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSMT/dokumenty/
Metodika_MMB_final__003_.pdf

Pásmo webinářů pro podporu vzdělávání jedinců s OMJ
PdF MU Brno připravila pásmo webinářů, jehož cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům,
studentům VŠ a dalším zájemcům o tuto problematiku základní vhled do výuky češtiny a rovněž do
problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého vzdělávání.
Bližší informace:
https://www.ped.muni.cz/aktuality/pasmo-webinaru-pro-podporu-integrace-a-vzdelavani-jedincu-somj

Dobrovolnické centrum Masarykovy univerz ity
Na Masarykově univerzitě probíhá registrace dobrovolníků, kteří mohou školám pomoci s výukou
ukrajinských žáků. Více informací:
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
Pedagogická fakulta koordinuje pro Ukrajinu i další aktivity:
https://sway.office.com/RratmDTO4QzUU8cB?ref=Link
Kontakt:
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.,
e-mail: kosatkova@ped.muni.cz, tel. 549 498 772, 724 930 376

Výtvarná soutěž Architektura mě inspiruje
Muzeum města Brna pořádá výtvarnou soutěž Architektura mě inspiruje, která je určena žákům 9. tříd
základních škol a studentům 4. ročníků víceletých gymnázií. Žáci a studenti zašlou fotografie svých
výtvarných prací/modelů inspirovaných brněnskou architekturou napříč stoletími na adresu
ludmila.haasova@tugendhat.eu. Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií je 7. 6. 2022.
Více informací o soutěži naleznete v elektronických přílohách minulého čísla Školního zpravodaje.
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Výukové programy a akce Městské policie Brno
Výukové programy
Městská policie Brno nabízí pro školní rok 2022/2023 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 1. 6. 2022 až do vyčerpání
kapacitních možností.
Dopravní výchova:
http://www.dopravnihristebrno.cz/
Prevence kriminality:
https://www.mpb.cz/cs/prevence/mladez/
Akce
Městská policie Brno pořádá dne 2. 6. 2022 již 18. ročník dětského zábavného dopoledne pod názvem
Empík hledá Foxíka. Akce začíná v 9:00 hod. a končí v 11:00 hod. Zveme všechny děti z mateřských
škol a 1. stupně základních škol do prostor parku Lužánky. V parku budou rozmístěna jednotlivá
stanoviště, na kterých si budou moci děti vyzkoušet své dovednosti v různých disciplínách. Prezence
u budovy CVČ Lužánky: 8:30–9:00 hod.
https://www.mpb.cz/cs/prevence/mladez/souteze/empik-hleda-foxika/

Příběhy našich sousedů
Přibližně stovka žáků z 22 brněnských základních škol představila ve druhé polovině dubna výsledky
své půlroční práce v rámci projektu Příběhy našich sousedů.
Žáci a jejich učitelé se sešli v úterý 19. dubna v sále zastupitelů radnice Brno-střed, ve středu
20. dubna a v úterý 26. dubna v Křišťálovém sále Staré radnice, kde se po vynucené dvouleté
pandemické pauze konečně opět naživo konaly slavnostní závěrečné prezentace projektu.
Žákovské týmy v počtu 2-5 členů zaznamenaly životní příběhy pamětníků nejen z Brna a jeho okolí.
Jejich úkolem bylo vyprávění pamětníkova celoživotního příběhu dokumentaristicky zpracovat do
krátké rozhlasové relace, videa nebo animované reportáže. Tu poté žáci doplnili i podrobnějším
životopisem a také dobovými fotografiemi pamětníků.
Letošní ročník nebyl pro týmy jednoduchý – děti se střídaly v karanténách, přesouvat se musely
termíny natáčení i workshopů. Přesto žáci pod vedením svých pedagogů a za pomoci koordinátorek
projektu zvládli práci dotáhnout do úspěšného konce.
Zapojené týmy představily zpracované příběhy početnému publiku složenému z pamětníků, učitelů,
rodičů a poslední prezentaci navštívila také primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková. Některé
týmy svoji prezentaci oživily písněmi, recitací nebo krátkými scénkami ze života pamětníků.
Mezi pamětníky, jejichž vyprávění děti zpracovávaly, je pozoruhodný mix osudů i příběhů –
pamětníci vzpomínají na válku, léta komunistického útlaku, sovětskou okupaci, ale také vyprávějí
o práci DJ nebo kreslíře vtipů. Výsledky práce všech týmů si můžete prohlédnout na
www.pribehynasichsousedu.cz/mista / pod hlavičkou Brno IX, Brno X a Brno XI.
Prezentace žáků vždy pozorně sledovala odborná porota složená z pedagoga, historika a žurnalisty,
která byla s reportážemi a dalšími výstupy předem seznámena. Vrcholem každé prezentace bylo
vyhlášení tří nejlépe hodnocených týmů. Vítězi jednotlivých dnů se staly týmy z Masarykovy ZŠ a MŠ
Zemědělská, ZŠ Masarova a ZŠ Jasanová.
Všechny zúčastněné děti si odnesly drobné ceny, které darovaly Magistrát města Brna, Hvězdárna
a planetárium Brno, Nakladatelství Host, VIDA! science centrum, TIC Brno, Sport Balkán,
Starez – Sport, a. s., Cukrárna Tutti Frutti a další.
Projekt pravidelně organizuje společnost Post Bellum především díky podpoře Magistrátu města Brna
a Jihomoravského kraje. Zapojit se je možné i v příštím školním roce – projekt bude opět startovat od
září a od ledna.
V elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje naleznete fotografii z vyhlášení této
soutěže.
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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)
Část seminářů probíhá online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, některé akce budou
realizovány na pracovištích škol. Je tedy nutné věnovat pozornost místu realizace.
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
Činnost vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v období září – prosinec 2022
(pokračování webináře)
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

24. srpna 2022 od 08:30 do 10:30 hod.
bude upřesněno
PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.
vedoucí pracovníci ZŠ, ZUŠ a ředitelé školních jídelen

Činnost vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v období září – prosinec 2022
(pokračování webináře)
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

24. srpna 2022 od 11:00 do 13:00 hod.
bude upřesněno
PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.
vedoucí pracovníci MŠ

K O N CE RT Z Á KL AD NÍ CH U M Ě L E C KÝ CH Š KO L Z A P O J E NÝ CH DO
P RO JE KT U M AP B R NO I I
Projektový tým Odboru školství a mládeže MMB srdečně zve na koncert základních
uměleckých škol zapojených do projektu MAP Brno II. Koncert se koná u příležitosti zakončení
projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“.
Záštitu nad koncertem převzali 1. náměstek primátorky města Brna a předseda Řídícího výboru MAP
Brno II Mgr. Petr Hladík a člen Rady města Brna pro oblast školství a sportu a místopředseda Řídícího
výboru MAP Brno II Mgr. Jaroslav Suchý.
Termín:
22. června 2022 od 18:00 hod.
Místo:
Besední dům, Komenského náměstí 534, Brno
Bližší informace naleznete na letáku, který je přílohou tohoto vydání Školního zpravodaje.
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Projektový tým dále upozorňuje, že dle aktuálních informací MŠMT ČR budou v květnu 2022
vyhlášeny Šablony I pro mateřské a základní školy v novém Operačním programu Jan Amos
Komenský (OP JAK).
Předběžný přehled podporovaných oblastí v budoucích Šablonách OP JAK:
Mateřské školy:
• Školní asistent MŠ
• Sociální pedagog MŠ
• Dvojjazyčný asistent MŠ
• Vzdělávání a spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
• Podpora dětí prostřednictvím inovativního vzdělávání v MŠ
• Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
• Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
Základní školy:
• Školní speciální pedagog a školní psycholog prostřednictvím připravovaného modelu,
vč. nabídky ze strany poraden
• Školní asistent ZŠ
• Sociální pedagog ZŠ
• Kariérový poradce ZŠ
• Dvojjazyčný asistent ZŠ
• Vzdělávání a spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
• Podpora žáků prostřednictvím inovativního vzdělávání v ZŠ
• Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
• Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
Školní družiny a školní kluby mohou být podpořeny prostřednictvím svých ZŠ a mohou čerpat tyto
šablony:
• Vzdělávání a spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
• Podpora žáků prostřednictvím inovativního vzdělávání v ŠD/ŠK
Pro bližší informace projektový tým doporučuje školám průběžně sledovat webu OP JAK:
OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
T RE N É ŘI DO Š KO L
Projekt Trenéři do škol je zaměřen na výuku tělesné výchovy na 1. stupni, kterou vede 1x týdně
profesionální trenér s asistencí vyučujícího. Cvičení je zaměřené na rozvoj všestranného pohybu –
základy gymnastiky, atletiky, kolektivních sportů a další.
Děti získají během jednoho roku informace o nejrůznějších sportech a naučí se pohybové dovednosti
od těch jednodušších (atletická abeceda) po složitější (různé gymnastické prvky).
Kontakt:
e-mail: info@treneridotelocviku.cz, tel. 736 448 955/607 185 537
Více informací o tomto projektu naleznete na letáčcích v přiložených elektronických souborech tohoto
čísla Školního zpravodaje.

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Kasematy
Úterý – neděle 9:00–17:00 hodin
Prohlídky s výkladem v češtině: 9:00–17:00 hod. V běžné otevírací době probíhají časově neomezené
individuální prohlídky bez výkladu průvodce, pro skupiny větší než 20 osob je v případě zájmu nutné
průvodce objednat.
Příběh hradu
Prohlídky s výkladem v češtině: 9:00–17:00 hod.
Sraz a nákup vstupenek v pokladně na Malém nádvoří.
Bastion – opevnění
Přístupné POUZE s průvodcem v časech: 9:00–17:00 hod.
Sraz a nákup vstupenek v pokladně na Malém nádvoří.
Vodojemy na Špilberku

Chrám kamene
Lapidárium Muzea města Brna v opravených vodojemech na hradě Špilberk.
Přístupné POUZE s průvodcem v časech: 9:00–17:00 hod.
Sraz a nákup vstupenek na pokladně u kasemat.
Více informací: tel: 542 123 614, e-mail: kasematy@spilberk.cz
Programy v expozicích:
Umění v kapse 1 (Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ)
Umění v kapse 2 (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Oživ obraz! / Dílna animovaného filmu (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Středověké město a hrad (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)
Programy v edukačním centru:
Za markraběte Jošta (Cílová skupina 1. stupeň ZŠ)
Programy mimo muzeum:
Cesta písma (Cílová skupina 2. stupeň ZŠ, SŠ)
Cesta knihy (Cílová skupina 2. stupeň ZŠ, SŠ)
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Programy bez lektora:
Brno na Špilberku – průvodce expozicí (pro jednotlivce, skupiny a rodiny s dětmi)
Sešit zdarma přímo v expozici
Najdi královské dary / Zlom zakletí Špilberku! (Cílová skupina: MŠ (od 4 let) a 1. třída ZŠ)
Interaktivní omalovánka k procházce kolem hradu Špilberku
Projděte se výstavou hravě (Cílová skupina: MŠ (od 5 let) a 1. stupeň ZŠ, rodiny s dětmi)
Kreativní sešit ke stálé expozici umění Od moderny po současnost
Za markraběte Jošta (pro jednotlivce, malé skupiny a rodiny s dětmi)
Programy k aktuálním výstavám:
Poklady špilberské zbrojnice
Edukační program (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia)
Informace: Mgr. Šárka Čerstvá, tel: 542 123 618, e-mail: cerstva@spilberk.cz
Online program: www.horaher.cz
www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
Nové prohlídkové okruhy ve vile Tugendhat
Letní měsíce přinesou hostům vily Tugendhat možnost navštívit nové prohlídkové okruhy této
památky UNESCO. Dvojice okruhů doplní stávající, u veřejnosti dlouhodobě oblíbenou nabídku.
Hosté se mohou těšit na večerní prohlídky interiérů nebo na nově vytvořenou trasu vedoucí po
terasách vily.
Více informací o okruzích se dozvíte na: https://www.tugendhat.eu/nove-prohlidkove-okruhy-ve-viletugendhat/

ŠKOLENÍ A KURZY
M E N DE L O VA G E NE T I CK Á KO NF E RE NC E
Mendelova univerzita v Brně pořádá spolu s dalšími partnery genetickou konferenci k 200. výročí
narození Gregora Johanna Mendela.
Konference bude probíhat od 20. do 23. 7. 2022 v Brně. Přední odborníci z odvětví genetiky se zde
budou zabývat nejdůležitějšími objevy v tomto oboru od časů Mendela do současnosti.
Registrace na konferenci je otevřena až do 30. 6. 2022 a dostupná pod tímto odkazem.
Více informací o konferenci naleznete zde.
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/mendelova-geneticka-konferencepozvanka?lang=1&ref=m&source=email

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Kurz Jak komunikovat s dětmi, aby to nebolelo
Termín:
sobota 4. 6. 2022, 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Odkaz: https://www.efektivnirodicovstvi.cz/seminare-a-workshopy-o-vychove/jak-komunikovat-sdetmi-aby-to-nebolelo/
Workshop Jak se domluvit s neklidným dítětem?
Termín:
středa 8. 6. 2022, 16:30–19:30 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-se-domluvit-s-neklidnym-ditetem/
Poradna V klidu o výchově
Termín:
dle individuální domluvy

15

Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
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/
Úrazy a první pomoc dětem
Termín:
úterý 21. 6. 2022, 15:00 – 20:30 h
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál, Biskupská 280/7, 602 00 Brno
Cena:
700 Kč
Odkaz: https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/urazy-a-prvni-pomoc-detem/
Úrazy a první pomoc dětem na míru – externí kurz
Termín:
dle přání objednavatele
Místo:
Určuje objednávající organizace, obvykle přímo v prostorách MŠ či ZŠ
Interaktivní kurz je vhodný pro zaměstnance mateřských a základních škol. Zaměřuje se na prevenci
úrazů a neodkladnou první pomoc dětem. Cena: Individuálně dle cenové kalkulace. Cena zahrnuje
odměnu lektora, dopravu do 100 km od Brna, osvědčení a metodické materiály pro účastníky kurzu.
Odkaz: https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/urazy-a-prvni-pomoc-detem/

H Y G I E NI C KÉ M I NI M UM
Seminář k získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů v platném znění §19/odst. 2., například
Alergeny v praxi a další doporučení ohledně covid-19.
Seminář povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy.
Součástí je test a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termíny:
23. 8. 2022 (úterý)
8:00–13:00 hod.
24. 8. 2022 (středa)
8:00–13:00 hod.
Cena:
650 Kč (1 účastník) splatná na fakturu. Fakturační údaje uveďte prosím při přihlášení.
14 dní před zahájením vám odešleme fakturu na základě dodaných fakturačních údajů. Maximální
počet je 15 účastníků.
Místo konání: NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 1/2, 612 00 Brno
Přihlášky prosím přes naše webové rozhraní:
https://www.ncm.cz/seminar.php?id=hygienicke-minimum
Kontakt:
Dita Ochmannová, tel. 606 503 081

P ŘÍ P RAVA T E P L Ý C H P O K RM Ů
Přípravný letní kurz k vykonání profesní zkoušky
Termín konání:
10. – 12. 8. 2022
8:00 – 16:00 (ST – PÁ) teorie
16. – 18. 8. 2022
8:00 – 16:00 (ÚT – ČT) odborný výcvik
27. 8. 2022
závěrečná zkouška
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb. je možné na základě tří profesních kvalifikací (Příprava minutek,
Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně) a úspěšného složení kvalifikačních
zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci KUCHAŘ a po zkoušce na
stanovené škole i výuční list.
Místo konání kurzu:
vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Kurzovné:
9.800 Kč, závazné přihlášky do 24. 6. 2022 (počet účastníků omezen)
Kontakt: NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00, e-mail dita@ncm.cz, www.ncm.cz,
tel. 543 239 124, 606 503 081, Bc. Dita Ochmannová
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ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Síčka 1a, příspěvková organizace
přijme kuchařku na plný úvazek do nové kuchyně. Nástup 22. 8. 2022.
V případě zájmu volejte na tel. 604 761 988.
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
hledá do školní kuchyně na hlavní pracovní poměr kuchařku, požadujeme vyučení a praxi v oboru.
Nástup dle dohody, nejlépe v polovině měsíce srpna.
Bližší informace na tel. čísle 549 271 551 nebo e-mail: ostrizkova@zshudcova.cz

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Hledám místo pomocné síly ve školní jídelně, dlouholetá praxe.
Kontakt:

*

*

*
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tel. 605 445 168

