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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Databáze projektů dobré praxe v oblasti dopravní výchovy
Databáze projektů dobré praxe v oblasti dopravní výchovy shrnuje v rámci celé ČR nejlepší tipy na
osvědčené projekty, webové portály, výukové a metodické materiály, edukační spoty, tematické
soutěže a podobně. Jedná se o souhrn materiálů připravených jak subjekty státní správy, tak
soukromého a neziskového sektoru. Materiály jsou k dispozici nejen pro výuku dopravní výchovy na
mateřských, základních a středních školách, ve školních družinách a klubech, ve školských zařízeních,
volnočasových a zájmových organizacích, na dětských dopravních hřištích, ale i pro širokou veřejnost.
Databáze bude pravidelně doplňována a aktualizována (více na www.ibesip.cz).
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/databaze-projektu-dobre-praxeza-oblast-dopravni-vychovy

Zlatý Ámos
V říjnu 2021 odstartoval 29. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos. Pátý říjnový
den je od roku 1994 zároveň Světovým dnem učitelů. Od tohoto dne tak mohou žáci základních
a středních škol nominovat do Zlatého Ámose své oblíbené pedagogy. Pravidla, jak učitelku nebo
učitele přihlásit, jsou od prvního ročníku stejná.
Na vyplnění přihlášky je čas do 31. prosince 2021.
Do přihlášky, jejíž formulář je zveřejněn na www.zlatyamos.cz, je potřeba napsat stručnou
charakteristiku navrhovaného učitele, popsat jednu společně prožitou příhodu a připojit podpisy sta
osob, které s přihláškou souhlasí. Souhlas by měl podepsat i navržený učitel nebo navržená učitelka.
Vítězové regionálních kol postupují do semifinále a šest pedagogů pak do finále, které je naplánováno
na pátek 25. března 2022. Ve veřejném finále vybere dospělá porota z finalistů Zlatého Ámose, dětská
porota Dětského Ámose a hlasováním na webu ČT:D bude vybrán Ámos sympaťák.
Už tradičně budou své Ámose vybírat také partneři ankety. Jsou to Ámos fyzikář (vyhraje Oranžovou
učebnu pro školu), Dálkový Ámos (využívá k výuce internet) a Ámos ČT (využívá videa ČT edu).
Odkaz: https://www.msmt.cz/novy-rocnik-zlateho-amose-zacina-na-svetovy-den-ucitelu

Konference Strategie 2030+
MŠMT pořádá výroční konferenci k ročnímu fungování Strategie 2030+. Tvorba tohoto klíčového
dokumentu pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky trvala bezmála dva roky. Na online
výroční konferenci a panelové diskusi s odbornou veřejností se bude debatovat o realizaci opatření
k modernizaci školství.
Termín konference: 4. 11. 2021 od 9:00 do 16:15 hodin.
Konference a panelová diskuse se zástupci odborníků proběhne online. Bude vysílána přes kanál
YouTube na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=kzyVN2EbQoA. V průběhu
konference bude možné pokládat dotazy. Pro vstup do diskuse je nutné se přihlásit přes formulář
https://www.edu.cz/vyrocni-konference-strategie-2030/.
Konferencí a panelovými diskusemi bude provázet: PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník MŠMT.
Více informací: https://www.msmt.cz/pozvanka-na-konferenci-strategie-2030
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Nástěnka bezpečného internetu
Safer Internet Centrum, jehož garantem je sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, bude
rozesílat do všech základních škol v České republice Nástěnku bezpečného internetu a další osvětové
materiály, jejichž cílem je žáky a studenty populárně naučnou formou upozornit na možné nástrahy
online světa a v případě potřeby jim pomoci tyto nestandardní situace řešit.
Celou akci podpořil Národní úřad pro informační a kybernetickou bezpečnost a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Nástěnka bezpečného internetu
Odkaz: https://www.msmt.cz/do-vice-nez-4000-skol-miri-nastenka-bezpecneho-internetu

Podpora nestátních neziskových organizací pro rok 2022 v oblasti
práce s dětmi a mládeží
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro střešní organizace Práce s dětmi
a mládeží k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022.
Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na
adrese https://isprom.msmt.cz. Termín pro podání žádostí: 15. 11. 2021
Výzva pro střešní organizace (pdf)
Přílohy ke stažení:
Příloha č. 3_avizo o vratce (doc)
Příloha č. 5_rozpočet projektu po aktivitách (xls) – povinná příloha
Odkaz: https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2022-v

Nestátní neziskové organizace uznané MŠMT pro práci s dětmi
a mládeží
MŠMT uznává pro léta 2022–2023 tyto nestátní neziskové organizace:
Asociace středoškolských klubů České republiky z. s.; Asociace turistických oddílů mládeže ČR;
Česká tábornická unie, z. s.; Český rybářský svaz, z. s.; Český svaz ochránců přírody; Duha; Hnutí
Brontosaurus; Hudební mládež České republiky, z. s.; Junák-český skaut, z. s.; Klub Pathfinder, z. s.;
Liga lesní moudrosti, z. s.; Mladí ochránci přírody, z. s.; Pionýr, z. s.; Royal Rangers v ČR z. s.;
Salesiánské hnutí mládeže, z. s.; Salesiánské kluby mládeže, z. s.; Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska; The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o. p. s.; YMCA
v České republice
Odkaz: https://www.msmt.cz/mladez/nno-uznana-msmt-pro-praci-s-detmi-a-mladezi-na-leta-2022

Věstník MŠMT 06/2021
Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 6/2021 (4 s.).
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
Část normativní
• Doplnění normativů soukromých škol od 1. 9. 2021
• Doplnění normativů veřejných VOŠ od 1. 9. 2021
MSMT 06-2021
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-06-2021
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Dobrovolné zjišťování výsledků žáků
Všechny základní školy a víceletá gymnázia obdržely elektronicky od České školní inspekce nabídku
dobrovolného testování již na začátku prosince 2020. Zájem o účast vyjádřilo více než tisíc z nich.
Dobrovolné ověřování výsledků žáků mělo být realizováno v průběhu 2. pololetí školního roku
2020/2021, s ohledem na konečnou délku trvání distančního vzdělávání je však toto dobrovolné
indikativní testování realizováno až nyní.
Testovací okno je stanoveno na období od pondělí 18. října 2021 do pondělí 15. listopadu 2021
a v jeho rámci si konkrétní termíny pro realizaci testování určí jednotlivé školy samy.
Veškeré informace jsou zapojeným školám zasílány adresně, v případě jakýchkoli dotazů nebo řešení
témat souvisejících s přípravou či samotnou realizací testování mohou školy využít informační systém
InspIS HELPDESK. Více informací: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Dobrovolne-zjistovanivysledku-zaku-bude-realizova

Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků
a možnosti jeho řešení
Cílem dokumentu je poskytnout ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům relevantní podklady
a informace k problematice příčin náročného chování dětí a žáků a naznačit také vhodné způsoby
uchopení tohoto tématu na úrovni školy.
V metodickém doporučení je kladen důraz na preventivní působení, jehož cílem je vytvořit ve škole
prostředí, které naplňuje základní potřeby dětí a žáků a systematicky rozvíjí sociální a emoční
kompetence, jejichž osvojení je nezbytné pro vytváření zdravých mezilidských vztahů. V metodice
jsou také uvedena obecná doporučení pro interakci s rozrušeným dítětem či žákem, která podporují
jeho zklidnění. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Více informací: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Metodicke-doporuceni-%E2%80%93-Pristupy-knarocnemu-chovan
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Sborník stanovisek z oblasti školství vydaných ombudsmanem
V červnu 2021 vydal ombudsman sborník stanovisek z oblasti školství.
Najdete tam oblasti:
• přijímání dětí do MŠ/ZŠ (kritéria),
• školní stravování (dietní strava x veganská apod.),
• řešení šikany ze strany ČŠI, role zřizovatele atd.
Tento dokument si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu:
https://www.ochrance.cz/aktualne/sbornik_stanovisek_ombudsmana_z_oblasti_skolstvi_poslouzi_neje
n_vedeni_skol_nebo_urednikum_a_pedagogum_ale_i_rodicum_a_zakum/

Dietní stravování ve školní jíd elně
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 zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi. Příspěvek na dietní stravování
bude poskytnut na základě žádosti školy nebo 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.

Soutěž Mladí fotografují památky
OŠML MMB upozorňuje na soutěž s názvem Mladí fotografují památky, kterou každoročně pořádá
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou
fotografie, jež budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií je v České republice 20. 3. 2022.
Více informací o této soutěži naleznete na letáčku v přiložených souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

Brněnské Vánoce 2021
OŠML MMB upozorňuje, že jako každý rok se i letos uskuteční „Brněnské Vánoce“ na náměstí
Svobody, které proběhnou v době od 26. 11. 2021 do 23. 12. 2021. Na dalších tradičních místech
proběhnou vánoční trhy.
V pátek 26. 11. 2021 bude slavnostně rozsvícen vánoční strom přivezený z Bílovic nad Svitavou.
Více informací: https://www.gotobrno.cz/festival/brnenske-vanoce/
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Galerie sportu
Galerie sportu města Brna bude navazovat na úspěšnou výstavu Branky, Body, Brno, která byla
veřejnosti přístupná od května do prosince roku 2019 a mapovala historii brněnského sportu od jeho
prvopočátků v 19. století až po nejnovější sportovní úspěchy brněnských individuálních či
kolektivních sportů.
V prvních měsících je koncept Galerie zamýšlen primárně pro žáky brněnských mateřských,
základních a středních škol jako organizované komentované prohlídky pod vedením zkušeného
průvodce a historika se zaměřením na sport. Součástí každé prohlídky bude i moderovaná beseda
s bývalými nebo aktivními sportovci, kteří díky svým sportovním úspěchům proslavili město Brno
daleko za hranicemi Jihomoravského kraje a České republiky.
Galerie sportu města Brna se bude nacházet v prostorách bývalé „rozcvičovny“ v Městských halách
Vodova v Králově Poli a její plánované zahájení je stanoveno na pondělí 1. listopadu 2021.
Registraci skupin provádějte na sima@starezsport.cz nebo tel. čísle 704 605 143.
https://vodova.sportujemevbrne.cz/

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 jim, aby se s vědou seznámily 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 a s nemocemi, které mohou krev postihnout. Kromě
teoretické části si žáci a studenti budou moci v praxi vyzkoušet křížovou zkoušku, mikroskopování
a základní diagnostiku z krevních nátěrů. V současné době se program ještě dokončuje, ale od října
2021 bude již zařazen do nabídky vzdělávacích programů Bioskopu pro školní rok 2021–2022.
Délka kurzu je pro žáky 2. stupně základních škol 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, tj. pouze za cenu lektorného.
Bližší informace na bioskop@muni.cz.
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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 budou do konce roku 2021 probíhat v prezenční podobě nebo online, projektový tým
žádá zájemce o věnování pozornosti formě 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 RO 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 potřebuje komunikovat
s druhými lidmi. Komunikujeme denně, přesto však často narážíme na bariéru neporozumění.
Obzvláště ve školství je komunikace zásadní dovedností, a to 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:
1. listopadu 2021 od 13:30 do 15:30 hod.
Místo:
školící místnost Podkova, Nová radnice
Lektor:
Mgr. Michal Diviš, Ph.D.
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZŠ, MŠ a ZUŠ

Hrajeme si nejen s hudbou pro MŠ/ZŠ/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 do hudebního světa, připomenout si, jak je důležité zpívat, hrát si a tvořit.
Termín:
1. listopadu 2021
od 15:30 do 16:30 hod. – hospitace
od 16:45 do 17:45 hod. – seminář
Místo:
ZŠ Jana Babáka – ZUŠ Orchidea
Lektor:
Mgr. Eva Vlčková Nedomová
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZŠ, MŠ a ZUŠ

8

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:
2. listopadu 2021 od 09:30 do 11:30 hod.
Místo:
MŠ Strnadova
Lektor:
Hana Schenková
Účastníci:
určeno pro pedagogy 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:
5. listopadu 2021 od 11:00 do 13:00 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.
Účastníci:
určeno pro vedoucí pracovníky ZŠ, MŠ a ZUŠ

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:
9. listopadu 2021 od 09:30 do 11:30 hod.
Místo:
MŠ Strnadova
Lektor:
Hana Schenková
Účastníci:
určeno pro pedagogy MŠ

Podpora vzdělávání cizinců v předškolním vzdělávání
Seminář bude rozdělen do několika částí, které se budou věnovat legislativnímu rámci, dětem s OMJ,
specifikaci jednotlivých národností, individuální a skupinové formě práce a metodám vedoucím
k motivaci a kooperaci. Závěrem proběhne diskuse k tématu.
Termín:
12. listopadu 2021 od 09:00 do 11:00 hod.
Místo:
MŠ Jihomoravské nám. 5
Lektor:
Ing. Jana Balášová
Účastníci:
určeno pro pedagogy MŠ a školní asistenti

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

zaměřen na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
12. listopadu 2021 od 09:00 do 11:00 hod.
ZŠ Jasanová
Mgr. Přemysl Jeřábek
určeno pro pedagogy ZUŠ

Dřevořezba – užité umění pro pedagogy
Workshop je zaměřen na výrobu lžíce a získání dovedností, tipů a předání zkušeností pedagogům tak,
aby je mohli předávat dětem. „Miska a lžíce, co víc je na pouti životem potřeba...“
Termín:
12. listopadu 2021 od 09:00 do 12:00 hod.
Místo:
SŠ, ZŠ a MŠ Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8
Lektor:
Mgr. Martina Bieliková
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZŠ, ZUŠ a ŠD
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Hrajeme si nejen s hudbou pro MŠ/ZŠ/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 do hudebního světa, připomenout si, jak je důležité zpívat, hrát si a tvořit.
Termín:
15. listopadu 2021
od 15:30 do 16:30 hod. – hospitace
od 16:45 do 17:45 hod. – seminář
Místo:
ZŠ Jana Babáka – ZUŠ Orchidea
Lektor:
Mgr. Eva Vlčková Nedomová
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZŠ, MŠ a ZUŠ

Zoo Brno se představuje školám
Představení aktivit vhodných pro MŠ, výukových programů pro děti v MŠ, dlouhodobých ekologických
programů, možností soutěží pro školy, informace o akreditovaných programech v rámci DVPP,
možnost využití nabídky aktivit v projektu MAP.
Termín:
16. listopadu 2021 od 14:00 do 15:30 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
pracovnice Zoo Brno a stanice zájmových činností
Účastníci:
určeno pro pedagogy MŠ

Skončení pracovního poměru
V rámci přednášky bude pozornost zaměřena na způsoby skončení pracovního poměru, 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:
19. listopadu 2021 od 11:00 do 13:00 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.
Účastníci:
určeno pro vedoucí pracovníky ZŠ, MŠ, ZUŠ

Komunikace s problémovými rodiči
Člověk je tvor sociální, a proto se nevyhne, a dokonce ke svému životu potřebuje komunikovat
s druhými lidmi. Komunikujeme denně, přesto však často narážíme na bariéru neporozumění.
Obzvláště ve školství je komunikace zásadní dovedností, a to 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:
22. listopadu 2021 od 13:30 do 15:30 hod.
Místo:
školící místnost Podkova, Nová radnice
Lektor:
Mgr. Michal Diviš, Ph.D.
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZŠ, MŠ a ZUŠ

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, tím více mohou přispět k řešení a prevenci
větších sociálních problémů, jako je agresivita, šikana a násilné konflikty. Na druhé straně přinášejí
tyto dovednosti větší sebevědomí a otevřenost dětem uzavřeným a úzkostným.
Termín:
23. listopadu 2021 od 13:30 do 15:00 hod.
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Místo:
Lektor:
Účastníci:

MŠ Měřičkova
Mgr. Renata Ficová
určeno pro pedagogy MŠ

Zoo Brno se představuje školám
Představení aktivit vhodných pro ZŠ, výukových programů pro žáky v ZŠ, dlouhodobých ekologických
programů, možností soutěží pro školy, informace o akreditovaných programech v rámci DVPP,
možnost využití nabídky aktivit v projektu MAP.
Termín:
23. listopadu 2021 od 14:00 do 15:30 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
pracovnice Zoo Brno a stanice zájmových činností
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZŠ a ŠD

Dílny a jejich propojení v ZŠ
Workshop bude zaměřen na ukázku integrované tematické výuky a polytechniky ve třídách 1. stupně
základní školy. Účastníci získají inspirací a materiály do výuky, rovněž bude možné prohlédnout si
začlenění pracovního prostoru dílen a ponků do kmenových tříd.
Termín:
24. listopadu 2021 od 14:00 do 16:00 hod.
Místo:
ZŠ a MŠ Heyrovského 13 (Pramínek)
Lektor:
Mgr. Helena Hlouchová
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZŠ

Syndrom vyhoření
V současné náročné době jsou na nás kladeny obrovské nároky a lidská mysl není plně vybavena
k tomu, aby čelila tomuto dlouhodobému stresu. Obzvláště ve školství najdeme mnoho stresorů, které
mohou vést k řadě nežádoucích následků. Z aktuálních výzkumů vyplývá, že je každý pátý pedagog
ohrožen syndromem vyhoření. Na našem semináři se dozvíte, jak rozpoznat příznaky tohoto plíživého
a nebezpečného fenoménu dneška. Zjistíte, jak vyhoření předcházet a\efektivně odbourávat stres.
Vyzkoušíte si některou z technik zvládání stresu a duševní hygieny, které vám pomohou předcházet
syndromu vyhoření.
Termín:
13. prosince 2021 od 13:30 do 15:30 hod.
Místo:
školící místnost Podkova, Nová radnice
Lektor:
Mgr. Michal Diviš, Ph.D.
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZŠ, MŠ a ZUŠ

Úvod do problematiky dětí a žáků s ADHD
Identifikace projevů ADHD u dětí od 5 do 14 let ve školní praxi.
Termín:
15. prosince 2021 od 08:30 do 11:30 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZUŠ a vychovatelky ŠD
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
B E Z P E Č NÁ Š KO L N Í I CT I NF RAS T RU KT URA ( B E Z I T )
Bezpečná a kvalitní ICT infrastruktura se stává v souvislosti s rychle rostoucím přílivem technologií
do škol zásadní a klíčovou oblastí. Z tohoto důvodu byla vytvořena edukační videa, díky kterým si
mohou ředitelé a učitelé lépe uvědomit možná rizika digitálních technologií a virtuálního prostředí,
a tak efektivněji identifikovat kritická místa své či školní digitální infrastruktury a pomocí
jednotlivých bezpečnostních a preventivních kroků tato rizika a hrozby minimalizovat.
Více informací: https://www.edu.cz/bezpecna-skolni-ict-infrastruktura-bezit-jako-prevence-predkybernetickou-kriminalitou/

A P L I K A CE F I L I P – V Ý U KA F I N AN ČN Í G R AM O T NO S T I
VIDA! ve spolupráci s ČSOB připravila pro žáky 6. ročníků ZŠ finanční olympiádu s novou aplikací
Filip – Poznej svět financí od ČSOB!
Přihlášky žáků do soutěže zasílejte do 5. listopadu 2021.
Více informací: www.csob.cz/olympiada nebo na adrese podpora.filip@csob.cz.

D N Y O D BO R NÉ HO A U M Ě L E CK É HO V Z DĚ L ÁV Á NÍ – BU RZ Y Š KO L
O NL I NE
Na portálu https://www.atlasskolstvi.cz/ jsou zveřejněny tyto akce:
4. 11. 2021:
Den uměleckých oborů, 17:00 až 19:00 hod. online meet se školami
6. 12. 2021:
Den strojírenských oborů, 17:00 až 19:00 hod. online meet se školami
7. 12. 2021:
Den zemědělských, zahradnických a lesnických oborů + ekologie, 17:00 až19:00 hod.
online meet se školami
8. 12. 2021:
Den stavebních oborů, 17:00 až 19:00 hod. online meet se školami
9. 12. 2021:
Den IT a elektrotechnických oborů, 17:00 až 19:00 hod. online meet se školami

F E S T I VA L V Z DĚ L Á V Á NÍ
Festival vzdělávání se koná 3. a 4. prosince 2021 na brněnském výstavišti v pavilonu V. Na festivalu
se žáci základních škol a jejich rodiče mohou jako každý rok seznámit s možnostmi středoškolského
vzdělávání v Jihomoravském kraji. Účastní se ho školy všech zaměření z celého kraje.
Více informací:
https://www.jcmm.cz/akce/festival/vzdelavani
https://www.vyberskoly.cz/
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N E Z K RE S L E N Á V Ě DA – M E TO DI CKÉ L I S T Y
Akademie věd vydala 54 metodických listů ke svému popularizačnímu seriálu NEzkreslená věda pro
učitele, kteří jejich videa využívají při výuce. Metodické listy obsahují doprovodné otázky, kvízy,
hádanky a odpovědi k jednotlivým doposud zveřejněným dílům NEZkreslené vědy. Volně k dispozici
jsou zde.
První desetidílná série NEZkreslené vědy vznikla v roce 2014. Četné pozitivní ohlasy od pedagogů,
studentů středních škol i široké veřejnosti byly motivací pro vznik dalších sérií. Nejnovější, šestá řada
byla dokončena v roce 2020 a celá tematicky vychází z výzkumných programů STRATEGIE AV 21.
Videa byla opět opatřena českými a anglickými titulky, díky nimž se cyklus NEZkreslená věda stává
přístupným i neslyšícím a zahraničním divákům.
Kontaktní osoba:
Marta Dlouhá, dlouha@ssc.cas.cz .

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Muzeum města Brna má novou prohlídkovou trasu – labyrint uvnitř hradeb z dob švédského obležení.
Od 1. října 2021 se tak veřejnosti otevřela další část brněnského podzemí. Takzvaný jihozápadní
bastion, mohutný výběžek hradeb Špilberku, ve svých útrobách skrývá působivý labyrint chodeb
a komor. Ty sloužily obráncům Brna, když město v roce 1645 bez úspěchu obléhala švédská přesila.
V dnešním obnoveném bastionu návštěvníci uvidí původní fragmenty obranného systému a projdou se
doslova po stopách statečných vojáků. Muzeum města Brna nově zařazuje prohlídku jihozápadního
bastionu na hradě Špilberku mezi pravidelné prohlídkové okruhy, k nimž patří prohlídka kasemat nebo
Chrámu kamene a bývalých vodojemů.
Více informací: https://www.spilberk.cz/spilberk/pro-navstevniky/prohlidky/spilberk-jihozapadnibastion/

SOUTĚŽE
M AT E M AT I C KÁ S O UT Ě Ž P Y T HAG O R I Á DA
Ve školním roce 2021/22 se uskuteční již 44. ročník matematické soutěže Pythagoriáda, která je
určena žákům 2. stupně základních škol. Soutěž připravuje a organizuje ZŠ Sirotkova Brno ve
spolupráci s Magistrátem města Brna a díky jeho finanční podpoře. Školní kola soutěže proběhnou
2. listopadu 2021, okresní (městská) kola pak 7. prosince 2021. Do soutěže se mohou prostřednictvím
svých vyučujících matematiky zapojit všichni žáci ZŠ, kteří mají zájem o matematiku a řešení
zajímavých matematických a logických úloh.
Pythagoriáda má čtyři kategorie: žáci 6., 7., 8. a 9. tříd základních škol.
Soutěž má od tohoto ročníku také svoji webovou stránku: https://www.pythagoriada.cz/ .
Případné dotazy směřujte na e-mail: cvrkalova@zssirotkova.cz

P O Z V Á NKA NA V Á NO ČNÍ T UR N AJ V S U DO K U
V letošním školním roce pořádá ZŠ Sirotkova 36 pod hlavičkou Sítě brněnských otevřených škol
„Vánoční turnaj v Sudoku“, který je určen žákům základních škol v Brně. Vzhledem k tomu, že je
luštění sudoku mezi dětmi oblíbené, bývá turnaj pravidelně velmi úspěšný. V letošním školním roce
bude organizace turnaje podpořena finančními prostředky z Magistrátu města Brna. Žáci se tak mohou
těšit na krásné ceny.
V příloze zasíláme zadání školního kola, řešení i bodové hodnocení. Zadání je stejné pro všechny
věkové kategorie. Školní kolo můžete uspořádat v termínu, který vám vyhovuje. Do městského kola
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postupují z každé kategorie první dva žáci s nejvyšším počtem bodů. V případě stejného bodového
zisku postupuje ten, kdo má lepší čas. Doba soutěže je 60 minut.
Soutěží se ve třech kategoriích: žáci 5. roč., žáci 6. a 7. roč. a žáci 8. a 9. roč.
Zapojte se do turnaje tím, že přihlásíte dva nejlepší z každé kategorie.
Městské kolo se uskuteční na ZŠ Sirotkova ve čtvrtek 2. 12. 2021 v 9:00 hodin. Přihlášky zasílejte do
26. 11. 2021 na adresu: nechvatalova@zssirotkova.cz .
Jakékoli dotazy rádi zodpovíme.
RNDr. J. Nechvátalová, ZŠ Sirotkova

P O Ž ÁR NÍ O CH RAN A O ČI M A D Ě T Í A M L ÁD E Ž E
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresní sdružení hasičů Brno-město vyhlašují 48. ročník
soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Propozice naleznete v elektronických souborech
tohoto čísla Školního zpravodaje.
Připomínáme, že od 1. 1. 2022 do konce února 2022 proběhne soutěž a vyhodnocení ve školských
a mimoškolských zařízeních (základní kola). Do 11. 3. 2022 doručí zástupci zúčastněných škol vítězné
práce školních kol na SH ČMS-OSH Brno-město, Zubatého 1, 614 00 Brno.
Kontakt:
e-mail: oshbm@seznam.cz, tel. 737 400 874

ŠKOLENÍ A KURZY
K O NF E RE NC E V I T Á L NÍ UČI T E L
Ústav pedagogických věd MU Brno pořádá dne 11. 11. 2021 od 13:00 do 16:45 hod. online konferenci
Vitální učitel. Tato konference je určena učitelům základních a středních škol a je zdarma. Více
informací na pozvánce:
Pozvanka na online konferenci Vitalni ucitel.pdf

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 Karlovou univerzitou, Ministerstvem životního
prostředí České republiky a mnoha dalšími partnery z řad českých organizací aktivních
v environmentální výchově.
Konference se bude konat 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/
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Poradna V klidu o neklidu
Termín:
dle individuální domluvy
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
Cena:
350 Kč/55 minut
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/poradna-v-klidu-o-neklidu/
Workshop ADHD Jak uspořádat prostor a čas neklidného dítěte?
Termín:
pátek 12. 11. 2021 v čase 16:00–18:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Cena:
390 Kč
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-usporadat-prostor-a-cas-neklidneho-ditete/
Žák s ADHD v kolektivu třídy (akreditovaný kurz)
Termín:
pátek 5. 11. 2021 v čase 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Cena:
1.500 Kč
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/kurzy/zak-s-adhd-v-kolektivu-tridy/
Seminář Rodiče a děti online a v pohodě
Termín:
6. 11. 2021 v čase 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Cena:
1.000 Kč/účastník
Odkaz: https://www.efektivnirodicovstvi.cz/seminare-a-workshopy-o-vychove/rodice-a-deti-online-av-pohode/
Háďata: program pro rodiče s hyperaktivními a neklidnými dětmi
Termín:
listopad – prosinec 2021, vždy ve čtvrtek v čase 16:30–17:30 hod.
ísto:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Cena:
130 Kč/ setkání
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/hadata/

V Z DĚ L ÁV Á NÍ P RO Š KO L N Í JÍ DE L NY
Asociace školních jídelen České republiky, z. s. ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší
odbornou školou zdravotnickou Brno zve všechny školní jídelny na odborný seminář UMÍME TO
BEZ LEPKU – Příprava stravy pro bezlepkovou (BLP) dietu. Seminář je určen pro pracovníky
připravující BLP stravu ve školských zařízeních. Seminář se koná dne 6. 11. 2021 od 8:00 do 17:45
hod. na SZŠ a VOŠ zdravotnická Merhautova 590/15, Brno. Kurzovné 2.600 Kč.
Více informací: https://asjcr.cz/akce/umime-to-bez-lepku-20211106/

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
V Ý J E Z D NÍ Z A S E DÁ NÍ ŘE DI T E L E K M AT E ŘS K Ý C H Š KO L V Z U BŘÍ
N A Č E S KO M O R AV S KÉ V R CHO V I NĚ V RE K RE AČ NÍ M S T ŘE DI S KU
JASENKA
Všechny ředitelky a ředitelé základních a mateřských škol dostali nabídku zúčastnit se výjezdního
zasedání na úvodní poradě ředitelů v srpnu 2021. Kromě odboru školství se na akci podílela také
městská společnost STAREZ – SPORT, a. s., která hradila dopravu, ubytování a stravu.
Na blížící se výjezdní zasedání jsme se těšily, neboť se k nám již dostaly zprávy o velmi úspěšném
výjezdním zasedání ředitelů základních škol, které se konalo o týden dříve a ze kterého podle našich
zpráv odjížděli všichni velmi spokojeni.
Akce pro mateřské školy se ve dnech 21. a 22. října zúčastnilo asi 40 ředitelek mateřských škol. První
zastávkou na cestě do Zubří byla návštěva Vysočina Areny u Nového Města na Moravě. Po příjezdu na
místo, ubytování a obědě jsme si prohlédly celý areál a prošly se po okolí. Pak již začala přednášková
část. Zajímavé informace jsme se dozvěděly nejen od vedoucího odboru pana Hrušky, ale také od jeho
kolegyň paní Treuové, Čechové a Petříkové. Zajímavým zpestřením byla přednáška pana Miholy
o moderním trendu dnešní doby, otužování a zimním plavání.
Nezklamala nás ani večeře a následný večerní program, při kterém jsme si s kolegyněmi i se zástupci
odboru školství předali ve velmi neformální a uvolněné atmosféře řadu zajímavých podnětů.
Při závěrečné rekapitulaci na zpáteční cestě nám vedoucí OŠML PhDr. Petr Hruška, MBA poděkoval
za náš podíl na úspěchu celé akce a spokojeně konstatoval, že byly splněny všechny její tři hlavní
záměry: seznámení se s areálem pro využití na akce našich mateřských škol, předání informací
z odboru školství a také neformální setkání pracovníků odboru a ředitelek mateřských škol.
Všechny ředitelky mateřských škol se již nyní těší na příští podobnou akci.
Martina Šplíchalová, ředitelka MŠ Veslařská 65 a Jarmila Klímová, ředitelka MŠ Fanderlíkova 9a

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Síčka 1a, Brno – Soběšice
přijme provozní/ho na plný úvazek. Nástup co nejdříve.
V případě zájmu volejte na tel.: 723 571 090.
Základní škola Brno, Novoměstská 21
přijme do pracovního poměru paní na úklid. Nástup ihned.
Informace na tel.: 541 321 508, 605 399 693, e-mail: kancelar@zsnovomestska.cz
MŠ Klášterského 14, Brno
hledá vedoucí školní jídelny na úvazek 0,5, nástup co nejdříve.
Informace na tel.: 777 897 461, e-mail msklasterskeho@seznam.cz
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