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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Reakce MŠMT k dezinformacím
Ministerstvo školství (MŠMT) v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl
zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová
opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Proto MŠMT vydává toto své
vyjádření, kterým reaguje na zmíněné dezinformace.
Odkaz:
https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickychopatrenich-ve-skolach/

Opatření, kterým se mění RVP pro předškolní vzdělávání
Dne 24. srpna 2021 nabylo účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se
mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č. j. MSMT-44476/2020-6).
Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla začleněna nová
část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka
(nová podkapitola 8.4). Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb.,
která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. Účinnost
této vyhlášky je od 1. září 2021. Text Opatření je zde: Opatření_ministra_RVP_PV_44476 - EP.pdf
Text průvodního dopisu Dopis_ZNM_EP.pdf
Text RVP PV v aktuálním znění je k dispozici zde: RVP PV září 2021.pdf
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministra-zmena-rvppv-2021

Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové
přípravy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
vydává metodický materiál k realizaci jazykové přípravy dětí a žáků s cizím státním občanstvím
v mateřských a základních školách. S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení
vzdělávání cizinců ve školách, a to vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou
některých ustanovení, která platí až od školního roku 2022/23).
Kompletní text metodického materiálu je k dispozici zde: Metodika ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ
web.pdf. Úplné znění novelizovaných vyhlášek je zde: www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-keskolskemu-zakonu.
Metodickou podporu kmenovým i určeným školám poskytují krajská centra podpory Národního
pedagogického institutu ČR. Nabízí školám metodickou pomoc, vzdělávací programy, bezplatné
služby adaptačních koordinátorů a tlumočníků. Důležité zdroje informací jsou zejména zde:
https://cizinci.npi.cz/.
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-material-msmt-k-poskytovanibezplatne-jazykove
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Metodické doporučení pro poskytování služeb školských
poradenských zařízení
Pro potřeby odborných pracovníků školských poradenských zařízení zveřejňuje MŠMT Metodické
doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí
vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí), které vytvořil Národní pedagogický institut
ČR.
Metodika obsahuje informace k průběhu poradenského procesu, specifikaci diagnostické činnosti
a k podpůrným opatřením k zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků s nedostatečnou znalostí
vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí).
Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům
s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-pro-poskytovanisluzeb-skolskych

Metodické doporučení MŠMT – práce se vzdělávacím obsahem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním
pedagogickým institutem zpracovalo Metodické doporučení pro školy, které jim pomůže pracovat
s obsahem vzdělávání v novém školním roce 2021/2022.
Obsah účel metodického doporučení
Metodické doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem
Přílohy – příklady pro výběr zásadního vzdělávacího obsahu:
Odkaz:
https://www.edu.cz/msmt-vydava-metodicke-doporuceni-jak-pracovat-se-vzdelavacimobsahem-ve-skolnim-roce-2021-2022/

Pokusné ověřování na malých třídních kolektivech ZŠ
V sekci Podpora škol na www.edu.cz byly zveřejněny výstupy Pokusného ověřování – malé kolektivy
s úplným názvem: „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni
základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo
dobrovolný svazek obcí“ za rok 2020. Inspirativní jsou především 29 nejlépe hodnocených
případových studií jednotlivých škol, které slouží jako příklady dobré praxe využitelné dalšími
školami.
https://www.edu.cz/nova-stranka-s-vysledky-pokusnemu-overovani-na-malych-tridnichkolektivech-zs/

Národní plán doučování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Národním pedagogickým institutem a neziskovými
organizacemi spustilo praktického webového průvodce pro inspiraci a informovanost ředitelů,
pedagogů, doučujících a rodičů o Národním plánu doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem
je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
Odkaz: https://www.edu.cz/novy-web-na-podporu-narodniho-planu-doucovani/

Národní plán obnovy
Obecné informace k NPO naleznete na tomto odkazu www.planobnovycr.cz. Už ale pro vás
připravujeme také představení záměrů MŠMT na stránce https://www.edu.cz/npo/. Zároveň na této
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stránce budou vždy uveřejňovány veškeré výzvy, avíza, veřejné soutěže atd., kde si budete moci žádat
o finanční prostředky pro vaši školu či instituci.
Odkaz: https://www.edu.cz/vznik-narodniho-planu-obnovy-z-pohledu-msmt/

Seznam soutěží a přehlídek MŠMT
Přehled obsahuje soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání (dále jen „soutěže”), které Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje pro školní rok 2021/2022 na základě podání žádosti jejich
organizátorů v rámci výzvy „Informace k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky na
informativní seznam Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“.
Odkaz: https://www.edu.cz/msmt-zverejnuje-informativni-seznam-soutezi-a-prehlidek-ministerstvaskolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro-skolni-rok-2021-2022/
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Metodická podpora škol
Česká školní inspekce připravuje samostatný metodický web zaměřený na problematiku externího
a vlastního hodnocení škol, který bude obsahovat různě zaměřenou inspiraci využitelnou při řízení
vzdělávání na úrovni jednotlivých škol a školských zařízení, při sledování a vyhodnocování kvality
poskytovaného vzdělávání i při samotné realizaci efektivního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Poté,
co bude metodický web připraven, na něj budete z tohoto odkazu přesměrováni.
Do doby spuštění metodického webu Česká školní inspekce nabízí školám a školským zařízením
k využití výběr následujících metodických dokumentů:
Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů: Metodický dokument
Metodická podpora – školní stravování:
Metodický dokument
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Metodicka-podpora-skol/Metodicka-podpora-skol

Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu
Strategie rozvoje České školní inspekce na období 2021–2027 s výhledem do roku 2030 je
koncepčním dokumentem České školní inspekce v oblastech relevantních pro její fungování ve smyslu
služebního úřadu. Tímto dokumentem Česká školní inspekce naplňuje požadavky usnesení vlády
České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího Metodického pokynu pro řízení kvality
ve služebních úřadech. Ve formátu pdf ke stažení zde.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Strategie-rozvoje-CSI-jako-sluzebniho-uradu

Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním
pedagogickým institutem zpracovalo a v březnu 2021 vydalo podrobný metodický dokument
poskytující školám pedagogické náměty a pedagogická doporučení právě pro období návratu žáků
k prezenční výuce. Česká školní inspekce současně připravila tematické šetření zaměřené na
sledování postupů a přístupů škol po návratu žáků k prezenční docházce, na pozadí pedagogických
doporučení obsažených ve zmiňované metodice. Ve formátu pdf ke stažení zde.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Navrat-zaku-k-prezencnimu-vzdel

INFO ČŠI – informační magazín
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.
Ve formátu pdf ke stažení zde.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/INFO-CSI-informacni-magazin_08_2021

6

ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Právní informace
Vláda schválila dne 16. srpna 2021 novelizaci nařízení vlády č. 322/2021, kterým se mění nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, kterým se zvyšuje příplatek za třídnictví (tzv. zvláštní příplatek) na 1500 až
3000 Kč měsíčně. Tato novela nabývá účinnosti od dne 1. 9. 2021. Podrobnosti k dané novele viz link
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/Tridnicky-priplatek-informace-do-skol.pdf

Dietní stravování ve školní jídelně
V rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022, 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. Příspěvek na dietní stravování
bude poskytnut na základě žádosti školy, školského zařízení podané na OŠML MMB, Dominikánské
náměstí 3, nejpozději do 30. 11. 2021. Výše příspěvku je závislá na počtu žadatelů a rozsahu jimi
poskytovaných služeb a jeho poskytnutí schvaluje Zastupitelstvo města Brna.

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání
OŠML MMB upozorňuje, že ve školním roce 2021/2022 organizuje kurz pro získání základního
vzdělání Základní a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace.
Kontakt: tel. 545 212 165, e-mail: info@osmec.cz

Základní školy určené k poskytování bezplatné přípravy žáků
cizinců
OŠML MMB upozorňuje na seznam škol určených k poskytování bezplatné přípravy žáků cizinců
podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve školním roce
2021/2022. Tabulka_zverejneni_Seznam_urcene_skoly_2021_22 (1).xlsx

Přípravné třídy v základních školách pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
OŠML MMB upozorňuje na seznam přípravných tříd v základních školách zřizovaných obcemi
a v základních školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihomoravském
kraji ve školním roce 2021/2022.
Zveřejňujeme seznam těchto škol v okrese Brno-město:
Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
tel. číslo: 547 218 242, e-mail: info@zsbos9.cz
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Základní škola Brno, Hamry 12, příspěvková organizace
tel. číslo: 545 230 160, e-mail: info@zshamry.cz
Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
tel. číslo: 541 220 023, e-mail: reditel@zsjundrov.cz
Základní škola, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace
tel. číslo: 606 040 200, e-mail: info@zskosinova.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace
tel. číslo: 533 433 611, 543 212 587, e-mail: zskrenova@zskrenova.cz
Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
tel. číslo: 545 211 651, e-mail: sekretariat@zsmerhautova.cz
Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace
tel. číslo: 544 210 893, e-mail: info@zsmutenicka.cz
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace
tel. číslo: 545 212 165, e-mail: info@osmec.cz
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
tel. číslo: 541 219 992, 541 422 022, e-mail: zsstankova@volny.cz
Základní škola Brno, Svážná 9, příspěvková organizace
tel. číslo: 547 427 111, e-mail: skola@zssvazna.cz
Úplný seznam těchto tříd za celý Jihomoravský kraj naleznete zde:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/realizace-pripravy-na-vzdelavani-vpripravnych-tridach-zakladnich-skol-zrizovanych-obcemi-a-zakladnich-skol-samostatne-zrizenychpro-zaky-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v mateřských a základních školách
OŠML MMB upozorňuje, že pro školní rok 2021/2022 udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje
souhlas se zřízením tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona následujícím mateřským a základním
školám.
• Seznam mateřských škol v Jihomoravském kraji, kterým Krajský úřad Jihomoravského kraje
udělil souhlas se zřízením tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
• Seznam základních škol v Jihomoravském kraji, kterým Krajský úřad Jihomoravského kraje udělil
souhlas se zřízením tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o.
Akademie třetího věku v brněnské zoo
Zajímá vás, jak můžete pomoci zvířatům ve volné přírodě? Jaká je historie brněnské zoo a jaký
význam zoologické zahrady vlastně mají? Přejete si umět správně zareagovat ve chvíli, kdy vaše zvíře
potřebuje první pomoc? Chcete se co nejlépe postarat o svého domácího mazlíčka? Potom neváhejte
a přihlaste se na Akademii třetího věku v brněnské zoo.
V rámci přednášek postupně navštívíme různá pracoviště brněnské zoo a Hvězdárnu a planetárium
Brno. Přednášet budou například ředitel brněnské zoo MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. nebo veterinář
zoo MVDr. Stanislav Mazánek, Ph.D. Účast na akademii třetího věku není omezena věkem, ani
vzděláním.
Cena za soubor všech přednášek je 900 Kč. Nabízíme i možnost odlehčeného studia, kdy si vyberete
tři libovolné přednášky za cenu 500 Kč.
Pro více informací nás kontaktujte na telefonním čísle +420 702 290 692, nebo na e-mail:
vykydalova@zoobrno.cz.
Další informace a přihlašování najdete také na: https://www.zoobrno.cz/vzdelavani/akademie-tretihoveku
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Středisko ekologické výchovy Hlídka Brno
Středisko ekologické výchovy Hlídka – park Špilberk zve pedagogy na akreditované programy
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o:
Pokusy pro nejmenší – čtyřhodinový seminář, který je teoretickou i praktickou ukázkou aktivit
z oblasti chemie a přírodních věd, využitelných při práci s dětmi v MŠ, na 1. stupni ZŠ, a to
s minimálním materiálním zabezpečením a úsilím.
Lektor programu:
Mgr. Radek Matuška
Cílová skupina:
učitelé MŠ, 1. stupně ZŠ, pedagogové volného času, koordinátoři EVVO.
Místo a termín konání: SEV Hlídka, Brno, pátek 29. 10. 2021 (podzimní prázdniny), 9:30 – 13:30 h
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně čtyřhodinového programu 250 Kč je drobné
občerstvení a metodický materiál.
Praktické poznávání ptačích druhů – ornitologická exkurze v parku Špilberk – čtyřhodinová
exkurze, kde si účastníci osvojí základní dovednosti práce v terénu, naučí se rozpoznávat nejběžnější
ptačí druhy nejen podle morfologie, ale i podle zpěvu. Dozví se o ekologických nárocích běžných
druhů ptáků, které lze s dětmi pozorovat, i o jejich chování. Exkurze povede prostředím, které je
brněnským školám známé a dostupné. Lektor: Mgr. Kryštof Horák
Cílová skupina:
učitelé MŠ, 1. stupně ZŠ, pedagogové volného času, koordinátoři EVVO
Místo a termín konání: SEV Hlídka 4, Brno a park Špilberk, úterý 5. 10. 2021 v 15–19 h
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně čtyřhodinového programu 250 Kč je i drobné
občerstvení.
Přihlásit se je možné už nyní na mailu musilova@zoobrno.cz. Do přihlášky, prosím, uveďte jméno
a příjmení, datum narození a vysílající organizaci. V případě platby fakturou i fakturační údaje.

Krev – esence života
V rámci kampaně statutárního města Brna „Darujme krev pro Brno“ zaměřené na podporu
bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek byl na zakázku města vytvořen výukový program
„Krev – esence života“.
Tvůrcem programu a jeho odborným garantem je Bioskop – vědecké výukové centrum Masarykovy
univerzity (bioskop.muni.cz), které má své sídlo v Univerzitním Kampusu Bohunice. Bioskop je
jedinečné zařízení ve městě Brně, které veřejnosti, včetně základních a středních škol, přibližuje
fascinující svět vědy, a umožňuje jí, aby se s vědou seznámila nejenom teoreticky, ale především
prakticky.
Program je sestaven na míru žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol. Seznamuje
je s krví, dárcovstvím krve a krevních složek i nemocemi, které mohou krev postihnout. Kromě
teoretické části si žáci a studenti budou moci v praxi vyzkoušet křížovou zkoušku či mikroskopování
i základní diagnostiku z krevních nátěrů. V současné době se program ještě dolaďuje, ale od října 2021
již bude zařazen do nabídky vzdělávacích programů Bioskopu pro školní rok 2021–2022.
Délka kurzu pro žáky 2. stupně základních škol je 120 minut, pro studenty středních škol 180 minut.
Program byl financován z rozpočtu statutárního města Brna, proto bude v průběhu školních roků
2021–2022 a 2022–2023 nabízen za zvýhodněnou cenu, a to pouze za cenu lektorného.
Bližší informace na bioskop@muni.cz.
Více informací naleznete na letáčku v přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
Odbor školství a mládeže srdečně zve na semináře realizované v rámci projektu MAP II. Semináře
v měsíci říjnu 2021 proběhnou v prezenční podobě i online, projektový tým žádá zájemce
o věnování pozornosti formě vybraného semináře a místu konání vybraného semináře.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz přes přístup „HOST“.

W O R KS HO P Y P R O P E D AG O G I C KÉ P RA CO V NÍ K Y
Komunikace s problémovými rodiči
Člověk je tvor sociální, a proto se nevyhne, a dokonce ke svému životu i potřebuje komunikovat
s druhými lidmi. Komunikujeme tedy denně, přesto však často narážíme do bariér neporozumění.
Obzvláště ve školství je komunikace zásadní dovedností, a to jak na úrovni učitel – žák, učitel – rodič
i učitel – učitel. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky se základními psychologickými nástroji
při komunikaci s druhými. Jak věci sdělovat tak, aby jim bylo rozuměno? Jak naslouchat, aby bylo
slyšeno i to, co není právě řečeno? Jak se do druhého vcítit? To vše se dozvíte, a navíc i prakticky
vyzkoušíte.
Termín:
4. října 2021 od 13:30 do 15:30 hod.
Místo:
školící místnost Podkova, Nová radnice
Lektor:
Mgr. Michal Diviš, Ph.D.

Učíme matematiku venku
Svět venku nabízí matematiku v praxi, tak proč toho nevyužít…
Termín:
Místo:
Lektor:

4. října 2021 od 15:00 do 16:30 hod.
Kraví hora – konečná tramvaje číslo 4
Mgr. Hedvika Šebková

Polytechnická výchova v mateřské škole
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: téma 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 hod.
Místo:
MŠ Synkova
Lektor:
Otakar Kolář a Iveta Stejskalová
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Hrajeme si nejen s hudbou
Součástí lidského bytí je umění, bez kterého by se těžce žilo. Rozvoj a podpora uměleckého tvoření,
vyjadřování a zážitků je pro celou společnost nezbytná. Poznávat umění je, tak jako veškeré učení,
nejlepší provádět zábavou a hrou, s nápadem, radostí a duší dítěte. V rámci semináře je možné se na
chvíli zastavit a přenést se především do hudebního světa, připomenout si, jak je důležité zpívat, hrát
si a tvořit. Při té příležitosti navštívit výuku předškolních dětí a následně se věnovat tématu
uměleckému vzdělávání a výchově předškolních dětí a dětí nižších ročníků ZŠ.
Termín:
7. října 2021 od 8:30 do 10:00 hod.
Místo:
ZŠ Jana Babáka
Lektor:
MgA. Eva Vlčková Nedomová
Učíme matematiku venku
Svět venku nabízí matematiku v praxi, tak proč toho nevyužít…
Termín:
11. října 2021 od 15:00 do 16:30 hod.
Místo:
Kraví hora – konečná tramvaje číslo 4
Lektor:
Mgr. Hedvika Šebková

Úvod do speciální pedagogiky pro pedagogy ZUŠ
Seminář bude
nadaných.
Termín:
Místo:
Lektor:

zaměřen na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
12. října 2021 od 9:00 do 11:00 hod.
ZŠ Jasanová
Mgr. Přemysl Jeřábek

Portfolio dítěte v praxi mateřských škol
Workshop se bude věnovat sdílení zkušenosti s vedením portfolií dětí: portfolio jako nástroj sledování
rozvoje a hodnocení pokroku dítěte, jak využít portfolia ke komunikaci s rodiči, záznamy o rozvoji
dítěte, vlastní formuláře, další inspirace.
Termín:
12. října 2021 od 9:30 do 11:30 hod.
Místo:
MŠ Sluníčko, Strnadova, Brno
Lektor:
Hana Schenková, ředitelka MŠ

Založení a vznik pracovního poměru
V rámci přednášky budou představena dvě právní jednání vedoucí k založení pracovního poměru, tedy
pracovní smlouva a jmenování. Výklad bude zaměřen na veškeré náležitosti pracovní smlouvy
i jmenování.
Termín:
15. října 2021 od 11:00 do 13:00 hod.
Místo:
ONLINE – MICROSOFT TEAMS
Lektor:
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.

Vedení sboru
Seminář bude zaměřen na základy taktovací techniky, zdokonalení dirigentského gesta, sbormistrové
gesto a jeho provázanost s pěveckým projevem zpěváků, časté sbormistrovské/dirigentské nešvary,
praktickou práci se sborem, metodikou vedení sboru, strukturu zkoušky.
Termín:
15. října 2021 od 15:00 do 19:00 hod.
Místo:
Besední dům, zkušebna 316
Lektor:
Mgr. Michal Jančík

Barokní ornamentika a její interpretace
Přijměte pozvání do tajemného světa her světel a stínů, světa barokních ozdob. Na rozdíl od dnešní
hudební praxe musel barokní interpret umět přidat své vlastní ingredience do hudebního díla. Jak
zdobit barokní hudbu a kde jsou hranice dobrého vkusu? Co je to ozdoba? Kdy a jak ji použít? Jak se
liší volné a přísné ozdoby? Shora či od hlavní?
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Termín:
Místo:
Lektor:

18. října 2021 od 9:00 hod.
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA

Hrajeme si nejen s hudbou pro MŠ, ZŠ a ZUŠ
Součástí lidského bytí je umění, bez kterého by se těžce žilo. Rozvoj a podpora uměleckého tvoření,
vyjadřování a zážitků je pro celou společnost nezbytná. Poznávat umění je, tak jako veškeré učení,
nejlepší provádět zábavou a hrou, s nápadem, radostí a duší dítěte. V rámci semináře je možné se na
chvíli zastavit a přenést se především do hudebního světa, připomenout si, jak je důležité zpívat, hrát
si a tvořit. Při té příležitosti navštívit výuku předškolních dětí a následně se věnovat tématu
uměleckému vzdělávání a výchově předškolních dětí a dětí nižších ročníků ZŠ.
Termín:
18. října 2021 od 15:30 do 16:30 hospitace / od 16:45 do 17:45 seminář
Místo:
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
Lektor:
MgA. Eva Vlčková Nedomová
Emoční rozvoj dětí
Kvalita vzdělávání dětí předškolního věku je nejvíce ovlivněna tím, jak dobře si děti osvojí důležité
sociální dovednosti: komunikovat s ostatními, vyjádřit a porozumět svým pocitům a pocitům ostatních,
porozumět příčinám a důsledkům chování, řešit konflikty a ovládat své nálady. V raném věku to jsou
složky klíčové, a čím dříve a více jsou správně rozvíjeny, mohou přispět i k řešení a prevenci větších
sociálních problémů, jako je agresivita, šikana a násilné konflikty. Na druhé straně přináší větší
sebevědomí a otevřenost dětem uzavřeným a úzkostným.
Termín:
19. října 2021 od 13:30 do 15:00 hod.
Místo:
MŠ Měřičkova
Lektor:
Mgr. Renata Ficová

ICT v mateřské škole
Nevíte si rady s tablety ze šablon? Interaktivní tabuli používáte jen na videa a pohádky?
Praktický workshop s učitelkou mateřské školy, která ví, a dokáže vám, že i pedagogové méně zkušení
v oblasti ICT zvládnou smysluplně využít ICT technologie v práci s dětmi.
Termín:
26. října 2021 od 13:30 do 15:00 hod.
Místo:
MŠ Měřičkova
Lektor:
Bc. Kristýna Grätzová

Skončení pracovního poměru
V rámci přednášky bude pozornost zaměřena na způsoby skončení pracovního poměru, a především
pak na způsoby jeho rozvázání. Bude vysvětleno například to, jak správně napsat dohodu o rozvázání
pracovního poměru, jak správně vymezit výpovědní důvod či na co si dát pozor v případě rušení
pracovního poměru ve zkušební době. Stranou zájmu nezůstane ani odvolání z výkonu práce na
vedoucím pracovním místě a s tím související nabídková povinnost zaměstnavatele.
Termín:
5. listopadu 2021 od 11:00 do 13:00 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.

Vedení sboru
Seminář bude zaměřen na základy taktovací techniky, zdokonalení dirigentského gesta, sbormistrové
gesto a jeho provázanost s pěveckým projevem zpěváků, časté sbormistrovské/dirigentské nešvary,
praktickou práci se sborem, metodikou vedení sboru, strukturu zkoušky.
Termín:
12. listopadu 2021 od 15:00 do 19:00 hod.
Místo:
Besední dům, zkušebna 316
Lektor:
Mgr. Michal Jančík
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Dílny a jejich propojení v ZŠ
Jedním z cílů polytechnického vzdělávání je rozvoj technického myšlení a povědomí.
Termín:
Místo:
Lektor:

24. listopadu 2021 od 14:00 do 16:00 hod.
ZŠ a MŠ Heyrovského 13 (Pramínek)
Mgr. Helena Hlouchová

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/001363 0, Podpora
předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně II
V rámci projektu proběhne v měsících listopadu a prosinci 2021 základní kurz Feursteinovy metody
instrumentálního obohacování. Kurz je akreditován MŠMT ČR. Registrace zájemců již byla zahájena.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní podporavzdelavani2.brno.cz přes přístup
„HOST“.

FIE základní 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) – pracovními 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: Vendula Jakšová (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
Z ÁŽ I T KO V Ý KO S M I CK Ý S TAN P RO M Š A Z Š
Sluneční soustava, pohyb Země a Měsíce, kalendář, historie kosmonautiky, zvířata ve vesmíru,
kosmická čísla, vzdálenosti ve vesmíru…. To jsou témata naší kosmické show. Programy jsou
přizpůsobeny věku dětí a střídají se různé typy činností. Není to „jen nějaký film ve stanu“, ale cca
hodinový různorodý program pro vaše děti s vesmírnou tematikou. Po načerpání vědomostí
v nafukovací kopuli a kosmickém kvízu si zahrajeme na „Živý vesmír“ a lidskou „Sluneční soustavu“
v pohybu. Každé dítě obdrží pracovní list přiměřený jeho věku a může si složit kosmické puzzle.
Popis programů, objednávka:
www.zazitkovystan.cz
Kontakt:
tel. 734 732 536
Letáček naleznete v přílohách tohoto čísla školního zpravodaje.

V Ý S TAVA Š KO L A A V ÁL KA – B RA NN Á V Ý C HO VA V ČE S KÉ Š KO L E
Národní pedagogické muzeum připravilo výstavu Škola a válka. Branná výchova v české škole, která
návštěvníkům ukazuje historii výuky předmětu branná výchova.
Téma brannosti se v modifikované podobě objevuje i v současné školní výuce, proto jsou aktuální
podoby výuky tematického celku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ prezentovány ve
vstupní chodbě muzea. Materiály zde použité vycházejí ze spolupráce s Hasičským záchranným
sborem, který dnes dané téma v rámci své preventivní činnosti pro školní výuku zpracovává.
K výstavě byly zpracovány i pracovní listy a připraven edukační program Škola a válka.
Edukační program „Škola a válka“
Více informací: https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/kratkodobe-vystavy

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
16. 9. 2021 – 2. 1. 2022 Malá území – Vladimír Preclík v dialogu se Zdenou Fibichovou, Evou
Kmentovou, Olbramem Zoubkem a Zdeňkem Šimkem
Kontakt: Alena Šedivá, 542 123 616, 702 176 475, e-mail: sediva@spilberk.cz

SOUTĚŽE
* M AT E S O *
Vážení kolegové,
Tyršova základní škola, Kuldova 38 zve vaši školu k účasti v již 15. ročníku **MATE**matické
*SO*utěže - *MATESO* pro žáky 5. tříd, která se koná pod záštitou 1. náměstka primátora
Mgr. Petra Hladíka.
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Školní kolo proběhne na vašich školách v termínu od 18. do 22. 10. 2021, městské kolo se uskuteční
v úterý 23. 11. 2021 podle aktuální epidemiologické situace buď od 13:00 hodin v naší škole, nebo od
9.00 hod. na vašich školách online – instrukce zašleme s předstihem všem postupujícím.
Pokud máte zájem o účast vašich žáků v soutěži Mateso, přihlaste se prostřednictvím Google
dotazníku. Odkaz na něj naleznete na našich webových stránkách www.zskuldova.cz v sekci
MATESO. Přihlášeným školám pak zašleme kompletní balíček se zadáním, řešením i pokyny.
Přečtěte si prosím tyto pokyny pozorně, v případě dotazů se na nás obraťte.
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

Z L AT Ý O ŘÍ Š E K
Nadační fond Zlatý oříšek vyhlašuje soutěž pro talentované děti ve věku od 6 do 14 let.
Dítě může do soutěže přihlásit rodič či zákonný zástupce, v případě dětských kolektivů trenér nebo
učitel. Přihlášku do soutěže včetně podrobných podmínek účasti naleznete na:
www.zlatyorisek.cz/ceska-republika. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 15. října 2021.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.
Kontakt:
Simona Šedá, ředitelka nadačního fondu, tel. 602 201 206
e-mail: simona.seda@zlaty-orisek.cz

ŠKOLENÍ A KURZY
S P O L E Č NÉ V Z DĚ L ÁV Á NÍ A P O DP O R A Š KO L KRO K Z A KRO KE M
Projekt APIV A Národního pedagogického institutu České republiky nabízí zájemcům volná místa
v rámci pilotního ověření vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky škol a školských
zařízení.
Vzdělávací programy, sestavené ze dvou až tří navazujících modulů, cílí na podporu profesních
kompetencí pedagogů pro společné vzdělávání. Jejich obsah akcentuje aktuální témata školské praxe.
Účast je zdarma. Jednotlivé kurzy, jejich anotace, termíny a přihlášky najdete zde:
https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/
Více informací: https://www.npi.cz/aktuality/4616-apiv-a-pilotni-overeni-vzdelavacich-programu

R O A DS HO W P RO Š KO LY
Microsoft Czech Republik a Slovakia pořádá Roadshow pro školy, což je největší česká konference
o nových technologiích ve vzdělávání pořádaná v rámci celosvětové aktivity Microsoft Partneři ve
vzdělávání. V Brně se tato akce bude konat 4. 10. 2021 na Střední škole informatiky, poštovnictví
a finančnictví, Čichnova 982/23. Účast na konferenci je bezplatná!
Program konference a registrace na www.roadshowproskoly.cz .

S V Ě TO V Ý KO NG RE S E NV I RO NM E NT ÁL NÍ V Ý C HO V Y ( W E E C)
V Praze (a na dalších místech České republiky) proběhne v březnu 2022 11. Světový kongres
environmentální výchovy (WEEC). Organizátory jsou Masarykova univerzita, AIM Group
International a WEEC Network ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem životního
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prostředí České republiky a mnoha dalšími partnery z řad českých organizací aktivních
v environmentální výchově.
Konference proběhne od 14. do 18. března 2022. V rámci doprovodného programu proběhne řada
aktivit včetně exkurzí a kongresu pro mladé aktivní lidi ve věku od 14 do 26 let. Podrobnosti
v přílohách. Přihlašování do 30. 11. resp. 31. 12. 2021.
Více informací o kongresu:
https://weec2022.org/, weec2022@aimgroup.eu
pozvánka pro odbornou veřejnost.pdf

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:
Místo:
Cena:
Odkaz:

dle individuální domluvy
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
350 Kč/55 minut
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/poradna-v-klidu-o-vychove/

Poradna V klidu o neklidu
Termín:
Místo:
Cena:
Odkaz:

dle individuální domluvy
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
350 Kč/55 minut
https://www.neklidne-deti.cz/programy/poradna-v-klidu-o-neklidu/

Přednáška Jak rozpoznat potíže s vývojem u dětí v předškolním a mladším školním věku?
Termín:
6. 10. 2021 v čase 17:00–19:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Cena:
750 Kč/účastník
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/vzdelavani/prednaska-jak-rozpoznat-u-ditete-potize-s-vyvojem/
Seminář Dovednosti pro život aneb jak naučit děti to, co budou fakt potřebovat
Termín:
8. 10. 2021 v čase 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Cena:
1.500 Kč/účastník
Odkaz: https://www.efektivnirodicovstvi.cz/seminare-a-workshopy-o-vychove/dovednosti-pro-zivot/

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)
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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

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, nebo covid-19 dle nových doporučení pro jídelny z Ministerstva zdravotnictví.
Semináře povede odborný pracovník oddělení hygieny výživy.
Součástí je test a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Termín:
1. 11. 2021 (pondělí) 15.00 – 20.00 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

ŠKOLY ŠKOLÁM
E L I Š KA S L AV Í 4 0. V Ý RO ČÍ
Den 31. 8. 2021 byl pro naši školu velmi významný, protože uběhlo přesně 40 let od otevření mateřské
školy. Škola byla budována od roku 1976 v akci „Z“ ONV IV. a za spoluúčasti závodu I. BZKG.
Slavnostní otevření proběhlo 31. 8. 1981 a provoz školy byl zahájen 1. září téhož roku.
V průběhu let došlo k výrazným vnějším i vnitřním úpravám. Nejvýznamnějším krokem v renovaci
školy byla přístavba čtvrté třídy či úprava školní zahrady. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
změnách.
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Po celou dobu čtyřiceti let škola nepřetržitě fungovala a plnila svůj účel ve výchově a vzdělávání dětí.
Za celý kolektiv mateřské školy přejeme naší oslavenkyni dalších 40 let, spokojené děti a rodiče, které
budou na „Elišku“ rády vzpomínat.
kolektiv MŠ Elišky Krásnohorské 15 Brno

Z M Ě N Y AD RE S
Mateřská škola Brno, Vídeňská 39 a, příspěvková organizace
oznamuje změnu e-mailové adresy na

skolka@msvidenska.cz

Mateřská škola Brno, Síčka 1 a, příspěvková organizace
oznamuje změnu e-mailové adresy na

stano@mssobesice.cz

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
MŠ Nádvorní 3 Brno
přijme kuchařku, která by se během roku zapracovala do funkce vedoucí kuchařky.
Nabídky s přehledem praxe zasílejte na e-mail Skolkanadvorní@seznam.cz
MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15
hledá vedoucí ŠJ s praxí v oboru na celý úvazek. Nástup: říjen 2021
Nabídky včetně životopisu posílejte na e-mail ms.krasnohorske@mselisky.cz

*

*

*
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