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01/2021 – 2022
září



Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Vítáme Vás v novém školním roce 2021/2022 po prázdninách plných
pohody a odpočinku opět na Vašich pracovištích.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci a přejeme si, abychom všechny
náročné úkoly, které nás ve školství čekají, splnili společně co nejlépe.

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

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

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

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

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

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

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do středy 31. srpna 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.
Ing. Robert Plaga, Ph. D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Informace pro školy související s pandemií
Vláda schválila plán zářijového testování na Covid-19 ve školách (informace z 28. 6. 2021).
Více informací: Screeningové-testování-žáků-a-studentů-škol-v-září-2021
https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-plan-zarijoveho-testovani-na-covid-19-ve-skolach/
Doporučení MZ ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti
s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 (informace z 30. 7. 2021).
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 20212022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19
Odkaz:
https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolskazarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocnenicovid-19/
Veškeré aktuální informace naleznete zde: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-askolstvi

Legislativní změny v oblasti školství platné od 1. 9. 2021
Změny v systému jazykové podpory cizinců, navýšení částky na nákup školních potřeb pro
žáky 1. ročníků a změny finančních limitů na nákup potravin platné od 1. 9. 2021
Dne 19. 7. 2021 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů.
Novelou dochází k úpravám systému jazykové podpory dětí a žáků cizinců v povinném předškolním
a základním vzdělávání a k navýšení částky určené na nákup školních potřeb pro žáky 1. ročníků
základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd.
Nově budou mít cizinci v mateřských školách v povinném předškolním vzdělávání nárok na
jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. U mateřských škol
s vyšším zastoupením cizinců (více než 4 děti-cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci
jednoho místa poskytovaného vzdělávání) budou za tímto účelem vytvořeny skupiny pro jazykovou
přípravu. Těmto mateřským školám bude jazyková příprava v rozsahu jedné hodiny týdně finančně
zabezpečena.
V základním vzdělávání bude pokračovat koncept krajem určených škol se zajištěním významně větší
dostupnosti určených škol (vždy minimálně 1 škola ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností). Jazyková příprava cizinců bude probíhat v době vyučování, přičemž žák bude
z vyučování, které se překrývá s jazykovou přípravou, uvolněn. Rozsah podpory bude min. 100 a max.
200 hodin dle orientačního vstupního testu. Skupiny pro jazykovou přípravu budou fungovat
prezenčně i distančně. Skupiny pro vzdělávání distančním způsobem jsou určeny pro žáky, kteří se
nebudou moci účastnit prezenční výuky. Zázemí pro distanční vzdělávání vytvoří žákovi jeho
kmenová škola.
Školy budou mít k dispozici Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a základní
vzdělávání, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy a jehož součástí je i vstupní
orientační test. K dispozici zde:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/kurikulum-cestiny-jako-druheho-jazyka
Navýšením částky určené na nákup školních potřeb pro žáky 1. ročníků reaguje MŠMT na růst cen
školních potřeb, které jsou poskytovány zdarma žákům 1. ročníku základního vzdělávání a dětem
zařazeným do přípravných tříd základních škol. Původní částka určená vyhláškou z roku 2005 ve výši
200 Kč se navyšuje od školního roku 2021/22 na částku 500 Kč, ze které mohou školy dětem
v přípravných třídách a žákům 1. ročníku pořídit vhodné školní potřeby (pastelky, tužky, barvy apod.).
Tato položka není určena na nákup učebnic a pracovních sešitů se schvalovací doložkou MŠMT.
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Změny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů s účinností
od 1. září 2021:
• upravují se finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním
stravování,
• ve věkové skupině strávníků 7–10 let se stanovuje finanční limit na nápoje pro strávníky
(sedmileté děti v mateřských školách), kterým je poskytováno školní stravování dle § 4 odst. 3
vyhlášky o školním stravování,
• upravují se finanční limity na nákup potravin při významných osobních příležitostech strávníka,
kterému je poskytováno stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně
výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb,
• zavádí se nový typ zařízení školního stravování – výdejna lesní mateřské školy,
• rozšiřují se možnosti dohody mezi školským zařízením a zákonnými zástupci dítěte v předškolním
vzdělávání a studentem ohledně výběru zálohy na stravné (§ 5 odst. 4).
Změny vyhlášek jsou k dispozici zatím v podobě sbírky zákonů, která vyšla 19. července 2021.
Dokument si můžeme stáhnout kliknutím nebo si ho přečíst níže v PDF čtečce.
Odkaz: https://www.edu.cz/zmeny-v-systemu-jazykove-podpory-cizincu-a-navyseni-castky-urcenena-nakup-skolnich-potreb-pro-zaky-1-rocniku-od-1-9-2021/
Tyto dokumenty naleznete rovněž v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

Nový investiční dotační program
Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 642 ze dne 19. července 2021 nový investiční
dotační program s názvem 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného
obcemi a dobrovolnými svazky obcí, jehož prostřednictvím bude stát podporovat vybudování nových
kapacit a navýšení stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání. Program je členěn na dva
podprogramy. Podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí a podprogram 133D 342
Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými
svazky obcí.
Cílem podprogramu 133D 341 je realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně
organizovaných základních škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků.
Cílem podprogramu 133D 342 je navýšení kapacity základních škol formou přístaveb, nástaveb
a jiných rozšíření stávajících základních škol v lokalitách, které jsou v aktuální analýze MŠMT
označeny jako vysoce potřebné.
Realizace programu bude probíhat v letech 2021 až 2028 prostřednictvím konkrétních výzev.
Celková schválená alokace programu ze státního rozpočtu je 6 807 682 105 Kč.
Více
informací:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/novy-investicni-dotacniprogram-s-nazvem-133-340podpora?highlightWords=nov%C3%BD+investi%C4%8Dn%C3%AD+dota%C4%8Dn%C3%AD+pr
ogram

Sloučení Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče v Brně
S účinností od 1. 7. 2021 došlo ke sloučení Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Brno,
Veslařská 246 s Dětským diagnostickým ústavem, střediskem výchovné péče, základní školou a školní
jídelnou, Brno, Hlinky 140. Nástupnickou organizací je Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné
péče a základní škola, Brno, Hlinky 140.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/informace-o-slouceni-diagnostickehoustavu-a-strediska
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Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků
Tento materiál se na základě dlouhodobých zjištění České školní inspekce (ČŠI) zaměřuje na různé
aspekty podpory a rozvoje pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků v návaznosti na
skutečnost, že dlouhé období distančního vzdělávání ještě více omezilo rozsah pohybových aktivit
mnoha dětí.
Pro tento případ zpracovala ČŠI 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 nabízí několik konkrétních možností, jak každý
den rozvíjet pohybové aktivity žáků.
Odkaz.
https://www.edu.cz/methodology/inspirace-pro-podporu-pohybovych-dovednosti-zaku-vramci-ruznych-skolnich-aktivit/

Bezpečnost a digitální kompetence aneb metodika v OrgPad
OrgPad se ve školách využívá jako digitální nástroj pro tvorbu myšlenkových map. Nabízí širokou
škálu možných výstupů, může také sloužit jako pomocník při brainstormingu nebo v rámci projektové
výuky jako nástroj pro pochopení uvažování žáků a následnou individualizaci výuky. V rámci projektu
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vzniká v současnosti příručka, která
pomůže při rozvoji digitálních kompetencí vztahujících se k bezpečnosti na školách. Celá příručka
bude zveřejněna na konci roku 2021. První část pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol si již
můžete prohlédnout níže.
Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vytváří tým v čele s vedoucí Oddělení primární
pedagogiky doc. PaedDr. Martinou Maněnovou, Ph.D., členkou národního kabinetu Předškolní
a Prvostupňové vzdělávání, první část metodické příručky k digitálním kompetencím vztahujícím se
k bezpečnosti pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol, která vzniká v rámci projektu Systém
podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), realizovaného Národním pedagogickým
institutem ČR. Finální verze příručky bude k dispozici na konci roku 2021.
Odkaz:
https://www.edu.cz/bezpecnost-a-digitalni-kompetence-aneb-metodika-v-orgpad-neniproblem/

XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí
Ve dnech 26. až 30. 7. 2021 se pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministra
zahraničních věcí konala XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí. Organizátorem
konference byla již tradičně Česká škola bez hranic, z. s. Program zahrnoval metodické webináře pro
učitele, kulaté stoly a doprovodné akce.
Více informací: https://www.msmt.cz/xiii-mezinarodni-konference-ceskych-skol-vzahranici?highlightWords=XII+mezin%C3%A1rodn%C3%AD+konference+%C4%8Desk%C3%BDc
h+%C5%A1kol
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Věstník MŠMT 04/2021
Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 3/2021 (6 s.).
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
• Oznámení o zrušení organizace a změně názvu nástupnické organizace
Část normativní
• Oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 03/2021
• Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní
školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021
MSMT 04-2021
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-04-2021

Věstník MŠMT 05/2021
Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 5/2021 (8 s.).
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
Část normativní
• Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu – Fondu solidarity Evropské unie na
výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát
MSMT 05-2021
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-05-2021
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Kritéria hodnocení škol a školských zařízení 2021/2022
MŠMT schválilo kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude
Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022.
Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který
umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy,
vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování
cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol
v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/2021-2022-Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-v

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok
2021/2022
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph. D. schválil Plán hlavních úkolů České
školní inspekce na školní rok 2021/2022. Plán obsahuje čtyři části a přílohy, v nichž jsou uvedeny
podrobnosti k jednotlivým úkolům.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/2021-2022-Plan-hlavnich-ukolu-Ceske-skolni-inspekc

Tematická zpráva – Distanční vzdělávání v ZUŠ
Mimořádná opatření a jejich dopady v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání
ovlivnily významným způsobem také segment základního uměleckého vzdělávání. V jarním období
roku 2021 tak Česká školní inspekce provedla mimořádné tematické šetření v téměř všech základních
uměleckých školách, jehož cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu k podobě distanční výuky ve
školních letech 2019/2020 i 2020/2021. Šetření se zaměřilo zejména na problematiku účasti žáků ve
výuce, na způsoby realizace distanční výuky, na využívání digitálních technologií, na samotné
vzdělávací aktivity realizované učiteli základních uměleckých škol nebo na dopady dlouhodobé
distanční výuky směrem k příštímu školnímu roku 2021/2022.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Distancni-vzdelavani-v-zaklad-(1)
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Právní informace
OŠML upozorňuje na novelu vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabývá účinnosti od
1. 9. 2021.
Dále byla vydána vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Tato
vyhláška se zaobírá zejména organizací vzdělávání pro jazykovou přípravu dětí a žáků, kteří jsou
cizinci.
(Více informací o nových vyhláškách naleznete v příspěvku Legislativní změny v oblasti školství platné
od 1. 9. 2021v kapitole MŠMT ČR sděluje.)

Příběhy našich sousedů – podzimní běh
Díky finanční podpoře Magistrátu města Brna nabízí nezisková organizace Post Bellum vzdělávací
projekt pro žáky 7. – 9. tříd základních škol s názvem Příběhy našich sousedů. Do 10. 9. 2021 se
mohou základní školy v Brně hlásit do podzimního běhu tohoto projektu.
V rámci tohoto projektu natočí žákovské dokumentaristické týmy životní vzpomínky pamětníků.
Zaznamenané příběhy zpracují do audio-, video-, nebo animačních reportáží. To vše za podpory
lektorů
z organizace
Post
Bellum.
Výstupy
budou
prezentovány
na
webu
www.pribehynasichsousedu.cz a na závěrečné prezentaci, která bude otevřena i pro širokou veřejnost.
Pokud by vývoj epidemiologické situace nepřál setkávání naživo, může projekt plně přejít na online
režim, včetně nahrávání pamětnického vyprávění. Cílem projektu je vzbudit zájem o historii 20. století
a podpořit rozvoj kritického myšlení u dospívající mládeže. Projekt je přínosný i pro pamětníky, kteří
se tak mohou podělit o svůj životní příběh. Zpracované studentské výstupy umístěné na webu mají
schopnost oslovit všechny věkové i sociální skupiny, neboť svou netradiční formou probudí zájem
o dějiny 20. století.
Kontaktní osobou pro případné dotazy i přihlašování je Bc. Iva Sobotková,
iva.sobotkova@postbellum.cz
Termín pro přihlášení je do 10. 9. 2021.
Oficiální žádost zasílejte prosím na Odbor školství a mládeže MMB do 17. 9. 2021.

Konference Vzdělání pro budoucnost
OŠML upozorňuje na didaktickou konferenci „Vzdělání pro budoucnost. Humanitní a společenské
vědy a výzvy občanství ve 21. století“, kterou spolupořádají katedry historie, občanské výchovy
a sociální pedagogiky PdF MU u příležitosti 75. výročí jejího založení.
Tato konference se bude konat ve dnech 22. a 23. září 2021 na PdF MU Brno, Poříčí 9 v učebně 50.
V případě nepříznivých epidemiologických podmínek bude konference probíhat online.
Podrobnější informace o konferenci je možné najít také zde: https://dk2021.ped.muni.cz/.
Více informací naleznete na letáčku v přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.
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Brněnské dny pro zdraví 2021
(17. 9. – 28. 9. 2021)
Kampaň Brněnské dny pro zdraví 2021 bude zahájena akcí pro veřejnost v pátek 17. 9. 2021, v době
od 15:00 – 18:00 hod. na Dominikánském náměstí prezentací činnosti neziskových organizací
působících v Brně a nabízejících veřejnosti aktivity zaměřené na zdraví a zdravý životní styl. Nabídka
měření tělesných parametrů přístrojem InBody či dynamometrem, slalom na invalidním vozíku,
curling, aj budou doplněny programem na podiu. Ten vyvrcholí recitálem vlídného písničkáře
a ambasadora celoměstských kampaní pro podporu zdraví Pavla Helana. Kampaň pak bude pokračovat
jednotlivými akcemi spolupracujících organizací v průběhu následujících 11 dní.
Kompletní program akcí a podrobné informace najdete od 1. září 2021 na webových stránkách MMB
www.brno.cz/dnyprozdravi.

Nabídka Zoo Brno
Zoo Brno nabízí pro děti i rodiče venkovní hru s názvem Zvířecí detektiv. Tuto hru je možné
realizovat do 31. 12. 2021.
Jde o rodinný „team building“, který prověří zdatnost dětí i rodičů. Je zapotřebí mít nabitý mobilní
telefon s appkou POEG. Více informací: www.poeg.cz.
Odkaz: https://www.gotobrno.cz/akce/zvireci-detektiv-venkovni-unikova-hra-pro-deti-i-rodice-v-zoobrno/
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
Odbor školství a mládeže srdečně zve na semináře realizované v rámci projektu MAP II. V měsíci
září 2021 proběhnou semináře v prezenční podobě. Projektový tým žádá zájemce, aby věnovali
pozornost místu konání vybraného semináře.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz přes přístup „HOST“.

W O R KS HO P Y P RO P E D AG O G I C KÉ P RA CO V NÍ K Y
Žák nejen s autismem na základní škole, ideál vs. realita
Hledání možné podpory školám nejen ze směru metodické podpory vzdělávání, ale i z oblasti
sociálních služeb tak, aby z tohoto vzájemného poznávání profitovali pedagogové, rodina a ve
výsledku žáci s autismem. Shrnutí potřeb žáků s autismem při vzdělávání a příklady dobré praxe při
řešení problematických a náročných situací. Ve zkratce představení možností sociálních služeb ve
smyslu podpory škol a jejich žáků při zvládání případných problémů.
• Termín: 22. září 2021 od 13:30 do 15:00
• Místo:
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
• Lektor:
Mgr. Martin Polenský

Robotika v MŠ – úvod
Ukázka práce s jednoduchými programovatelnými hračkami, např. Bee-Bot, které jsou skvělým
pomocníkem při výuce základů programování pro předškoláky. Tyto didaktické hračky rozvíjejí
logické myšlení, prostorovou představivost, plánování a základní matematické dovednosti. S jeho
pomocí děti pochopí algoritmy a mohou si vymyslet a vyzkoušet jednoduché programy.
• Termín: 22. září 2021 od 14:30 do 16:30
• Místo:
Základní škola Brno, Otevřená 20a
• Lektor:
Mgr. Marin Jurtík
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Robotika v ZŠ – úvod
Ukázka práce s LEGO WeDo 2.0 a jeho využití ve výuce na základní škole. Žáci se při práci s těmito
didaktickými pomůckami seznamují s projektováním, konstruováním a základním programováním
různých modelů. Informace k požadavkům na prostředí pro výuku robotiky, přípravu robotických sad
a přípravu učitele na výuku robotiky.
• Termín: 29. září 2021 od 14:30 do 16:30
• Místo:
Základní škola Brno, Otevřená 20a
• Lektor:
Mgr. Marin Jurtík

Polytechnická výchova v MŠ
Ukázka vybavení polytechnických dílen ve třídě i na zahradě MŠ (nářadí, nástroje, náměty na
materiály). Praktické ukázky výrobků pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ: lodě, dopravní prostředky, stavba
domu, větrný mlýn, horkovzdušný balón, práce s výrobníkem odznaků. Prostor bude pro diskusi
a sdílení zkušeností dobré praxe.
• Termín: 5. října 2021 od 14:00 do 15:30
• Místo:
Mateřská škola Synkova 24, Brno
• Lektor:
Otakar Kolář a Iveta Stejskalová

Portfolio dítěte v praxi mateřských škol
Sdílení zkušenosti s vedením portfolií dětí: portfolio jako nástroj sledování rozvoje a hodnocení
pokroku dítěte, využití portfolia ke komunikaci s rodiči, diskuse nad materiály, které si účastníci
přinesou pro inspiraci a sdílení, např. portfolia dětí, záznamy o rozvoji dítěte, vlastní formuláře, další
inspirace.
• Termín: 12. října 2021 od 9:30 do 11:30
• Místo:
Mateřská škola Sluníčko, Strnadova 13, Brno
• Lektor:
Hana Schenková, ředitelka MŠ

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630, Podpora
předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně II
V rámci projektu proběhne v měsících listopadu a prosinci 2021 základní kurz Feuersteinovy metody
instrumentálního obohacování. Kurz je akreditován MŠMT ČR. Registrace zájemců byla již zahájena.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní podporavzdelavani2.brno.cz přes přístup
„HOST“.
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F I E Z Á KL A DNÍ 1 B
Účastníci se seznámí s tématy:
• Absolvování základního sebezkušenostního výcviku v metodě FIE
• Zkušenost s metodou zprostředkovaného učení (Meditating Learning Experience)
• Výcvik v práci s pěti instrumenty (sada Uspořádání bodů – Základní, Urči emoce, Od jednotky ke
skupině, Porovnej a odhal absurdity A, B, Orientace v prostoru) – pracovní listy pro práci
s dětmi a žáky ve vzdělávání pro použití metody rozvoje kognitivních funkcí FIE základní 1
• Sebezkušenostní výcvik s instrumentem Uspořádání bodů standard

Workshop je určen pro pedagogy ZŠ zapojených do projektu
• Lektorka: Mgr. et. Mgr. Vendula Jakšová, Ph.D. (Cogito, Centrum kognitivní edukace)
• 4. a 5. 11., 18. a 19. 11., 2. a 3. 12., 16. a 17. 12. 2021
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
M E TO DI C KÉ M AT E RI ÁLY V E V Ý U CE G RA M O T NO S T I V M Š A Z Š
Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního pedagogického institutu ČR vydal čtyři publikace
s konkrétními náměty do výuky, díky kterým mohou učitelé předškolního a základního vzdělávání
rozvíjet u dětí a žáků čtenářskou, digitální nebo matematickou gramotnost. Publikace obsahují
dohromady 144 aktivit.
Odkaz: https://www.edu.cz/vydany-4-metodicke-materialy-pro-rozvoj-gramotnosti-ve-vyuce-v-ms-azs/

N O V Á K NI HA O KO M E NS KÉ M
Publikace Komenský v kostce vznikla ve spolupráci s UNESCO a za finanční podpory MŠMT. Je
součástí programů Národních oslav J. A. Komenského, konajících se od roku 2020 do roku 2022, kdy
si celý národ připomíná 350 let od jeho narození a 430 let od jeho úmrtí.
Na unikátní publikaci, jejíž anotaci si přečtete zde, vyšlo již několik vynikajících recenzí.
Pokud chcete nahlédnout do samotné publikace, stačí se podívat na video, ve kterém publikaci
prezentuje její autorka Markéta Pánková.
Publikaci je možné zakoupit buď osobně v Národním pedagogickém muzeu (Valdštejnská 20, Praha
1), v Pedagogické knihovně J. A. Komenského (Jeruzalémská 12, Praha 1), nebo objednat písemně na
adrese: turkova@npmk.cz. Muzejní obchod naleznete na tomto odkazu.

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, tel. 542 123 611, pokladna 542 123 677, e-mail:
muzeum.brno@spilberk.cz, www.spilberk.cz
11. a 12. 9. 2021 Špilberk žije pověstmi!
Hrad Špilberk se stane letos na dva dny místem, v němž ožijí známé i méně známé brněnské pověsti.
Malí i velcí návštěvníci se například dozvědí, kde se vzal brněnský drak, proč je věžička Staré radnice
křivá a zvonění na Petrově popletené. Bohatý program s originální hrou, soutěžemi, pohádkami
a řemeslným jarmarkem je určen pro celou rodinu.
Kontakt: Alena Šedivá, 542 123 616, 702 176 475, e-mail: sediva@spilberk.
16. 9. 2021 – 2. 1. 2022 Malá území – Vladimír Preclík v dialogu se Zdenou Fibichovou, Evou
Kmentovou, Olbramem Zoubkem a Zdeňkem Šimkem
Vladimír Preclík je představován nejen coby zajímavý tvůrce, ale také jako pedagog, organizátor
a silně integrující osobnost, která se významným způsobem zapsala do dějin Fakulty výtvarných
umění VUT v Brně. Výstavní projekt přibližuje širší kontext, v němž tvorba Vladimíra Preclíka
vznikala, a to nejenom z hlediska vazby na konkrétní životní situaci, tedy především vztah se
sochařkou Zdenou Fibichovou. Výstava poukazuje i na sociální, kulturní a politický kontext,
především souvislost s nástupem normalizace a jejími důsledky. Aspekt výtvarného dění je propojen
s informacemi týkajícími se zakládání tvůrčích skupin a vývojem tvorby generačních souputníků –
Kmentové, Zoubka a Šimka.
Kontakt: Alena Šedivá, 542 123 616, 702 176 475, e-mail: sediva@spilberk.
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ŠKOLENÍ A KURZY
M O Z AI KA P RO G RA M Ů P RO Z Š A S Š
Národní pedagogický institut ČR představuje vzdělávací program, který vznikl v rámci projektu
Budování kapacit na podporu škol II. na podkladě propojování neformálního a formálního vzdělávání.
Tento program se uskuteční 30. 8. 2021 od 9.00 do 12.30 hod. v pracovišti SVČ Lužánky –
LEGATO, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice.
Kontakt:
Mgr. Dana Veselá, Ph.D., e-mail: dana.vesela2@npi.cz, tel. 543 541 270, 770 181 771
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje nebo na tomto odkazu: http://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/10135-mozaikaprogramu-pro-zs-a-ss?search=&filter_finished=0

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
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/
Poradna V klidu o neklidu
Termín:
dle individuální domluvy
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
Anotace:
Smyslem poradenství je pomoci rodičům hyperaktivních a neklidných dětí
a odborníkům (např. učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků) zvládat obtíže spojené s výchovou
a prací s dětmi s ADHD. Konkrétními tématy může být např. efektivní komunikace s dítětem,
porozumění konfliktním situacím a jejich zvládání, motivování dítěte, posilování rodičovských
kompetencí, možnosti řešení školních potíží, seznámení s aktivizačními metodickými pomůckami
apod. Poradenství je možné využít jednorázově i opakovaně.
Cena:
350 Kč/55 minut
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/poradna-v-klidu-o-neklidu/
Workshopy a kurzy pro rodiny s dětmi s ADHD a pedagogické pracovníky
Termín:
Místo:
Odkaz:

dle aktuální nabídky
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
https://www.neklidne-deti.cz/vzdelavani/

Semináře a workshopy o výchově (Efektivní rodičovství)
Termín:
Místo:
Odkaz:

dle aktuální nabídky
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/seminare-a-workshopy-o-vychove/
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17. 9. 2021
Metodika pohybové výchovy předškolních dětí (9–16 hodin),
akreditace MŠMT, přihlášky a info https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/metodikypohybovych-aktivit/metodika-pohybove-vychovy-predskolnich-deti-2/
18. 9. 2021
Sdružený kurz Inspirace hravou TV I, II a III (9–19.30 hodin),
akreditace MŠMT, přihlášky a info https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/metodikypohybovych-aktivit/inspirace-hravou-telesnou-vychovou/

ÚRAZY A PRVNÍ POMOC DĚTEM
Interaktivní kurz první pomoci dětem je vhodný pro pedagogické pracovníky, pracovníky různých
prorodinných zařízení, lektory kroužků pro děti, rodiče, chůvy a všechny, kdo mají v péči děti. Je
zaměřený na prevenci úrazů a neodkladnou první pomoc. Nabízí názorné ukázky první pomoci při
různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Délka kurzu je 6 vyučovacích
hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Termín a místo:
úterý 7. září 2021 15.00-20.30, CRSP Biskupská 7, Brno
Cena:
700 Kč / osoba
Více informací na www.crsp.cz

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 hod.,
pokud se zúčastnění nedomluví na jiném čase. Semináře jsou vhodné pro učitele, vychovatele,
pracující s dětmi i seniory. Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kreativní nápadník:
08. 10. 2021 PODZIM, ZIMA
22. 10. 2021 ADVENT, VÁNOCE (vždy pátek 15:00 – 19:00 hod. nebo dle domluvy)
Místo konání: Kudelova 8, Brno
Cena:
700 Kč za jeden seminář
Nápady, náměty, inspirace! Jaro, léto, podzim, zima – papír, barvy, lepidlo, nůžky, špejle, tuš –
všehochuť nápadů a námětů pro práci s dětmi od dvou let vycházející z dlouholetých pedagogických
zkušeností lektorky. Určeno pedagogům, vychovatelům, ale i kreativním rodičům.
Forma:
prezentace nápadů proložená tvořením
Proutěný víkend:
15. – 17. 10. 2021 (víkendový seminář)
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:
2 200 Kč
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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ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
MŠ Nádvorní 3 Brno
hledá kuchařku na celý úvazek. Nástup září 2021.
První rok jako pomocná, od příštího roku po zapracování jako hlavní kuchařka.
Nabídky včetně životopisu posílejte na e-mail Skolkanadvorní@seznam.cz

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Vyučená kuchařka – důchodkyně hledá práci ve školní jídelně na zkrácený úvazek, výdej obědů či
jako pomocná síla.
Kontakt:
tel. 736 412 735
Hledám práci jako pomocná síla v kuchyni nebo uklízečka na zkrácený nebo plný úvazek.
Kontakt:
tel. 732 914 131

*

*

*

Školní zpravodaj OŠML MMB, 1. číslo, školní rok 2021/2022
Toto číslo vychází 24. 8. 2021
Vydává OŠML MMB pro vnitřní potřebu škol ve své územní působnosti
Schválil: PhDr. Petr Hruška, MBA
Redakce: PhDr. Irena Čechová, Mgr. Ludmila Jarošová, PhDr. Marie Klusoňová
Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou.

19

