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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Výroční konference Strategie 2030+
Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 uspořádalo MŠMT výroční konferenci k ročnímu fungování Strategie
2030+. Tvorba tohoto klíčového dokumentu pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky trvala
bezmála dva roky a 19. října 2020 byla schválena českou vládou. Na online výroční konferenci
a panelové diskusi s odbornou veřejností se uskutečnila debata k prvnímu roku realizace opatření
vedoucích k modernizaci školství.
Videozáznam konference je k dispozici ZDE.
Odkaz: https://www.msmt.cz/vyrocni-konference-strategie-2030-ukazala-modernizaci

Digitální učební pomůcka
S technologickými inovacemi ve školství se čím dál častěji objevují otázky, jaké formy může
v digitálním věku mít učební pomůcka. Proto MŠMT vydalo výklad pojmu „digitální učební
pomůcka“ z pohledu § 160 školského zákona, tedy jaký hardware či software je možné hradit ze
státního rozpočtu. Stanovisko je také klíčové ve vztahu k finančním prostředkům pro školy, z nichž
budou moci pořizovat digitální zařízení v rámci Národního plánu obnovy. V roce 2022 budou tyto
prostředky činit cca 1,4 mld. Kč. Účel využití těchto prostředků bude v souladu s předkládaným
stanoviskem.
Více se dozvíte v metodickém výkladu MŠMT s názvem Digitální technologie jako učební pomůcka.
Odkaz: https://www.edu.cz/msmt-vydalo-metodicky-vyklad-k-pojmu-digitalni-ucebni-pomucka/

Nový kvalifikační program pro ředitele
Od školního roku 2022/23 se bude moci stovka ředitelů škol vzdělávat v inovovaném kvalifikačním
programu pro ředitele, jehož návrh připravil NPI ČR ve spolupráci s MŠMT a organizací Učitel
naživo.
V první fázi bude program věnován ředitelům základních a středních škol.
Smyslem programu je zaměřit se na rozvoj ředitele jako pedagogického leadera školy. Vzdělávání
a zdokonalování v těchto dovednostech se přitom může dít v průběhu celého profesního života
ředitele, tj. před nástupem i po nástupu do funkce, dále v průběhu výkonu této funkce a také při
vstupování do dalších rolí ve vzdělávání.
První ročník s maximální kapacitou 100 účastníků bude otevřen ve školním roce 2022/23. Pokud se
vzdělávací program v praxi osvědčí, mohlo by se ho v dalších letech zúčastnit až 200 nových ředitelů
základních a středních škol. Počítá se i se vzděláváním ředitelů dalších typů škol a školských zařízení,
o které by mohl být program v příštích letech rozšířen.
Zpětnou vazbu při přípravě programu a při přípravě nového konceptu podpory ředitelů v průběhu celé
profesní dráhy bude zajišťovat rada složená ze zástupců České školní inspekce, Stálé konference
ředitelů a hlavních stakeholderů přípravy ředitelů.
Odkaz: https://www.npi.cz/aktuality/5784-inovovany-kvalifikacni-program-pro-reditele
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Výzva na podporu nadaných žáků v zájmovém a neformálním
vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svém webu Výzvu na podporu nadaných
žáků základních a středních škol v roce 2022. Cílem výzvy je podpořit aktivity k rozvoji vědomostí
a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání.
Výzva reaguje na zvyšující se nároky na znalosti a dovednosti v oblasti moderních technologií, které
hrají klíčovou a nezastupitelnou roli nejen v distančním vzdělávání, ale také v běžném a profesním
životě. V konkrétnější podobě jde například o rozvoj nadání žáků a jejich kompetencí potřebných
v technologickém pokroku a k orientaci v současných trendech v oblastech digitalizace, automatizace
a robotizace, které jsou také jedním z cílů vzdělávací Strategie 2030+.
Na podporu projektů je připravena alokace v částce 15 000 000 Kč. Příjem žádostí v systému
ISPROM je spuštěn od 10. 11. 2021, žádosti bude možné podávat až do 10. 12. 2021.
Výzvu naleznete ZDE.
Odkaz: https://www.msmt.cz/vyzva-na-podporu-nadanych-zaku-zs-a-ss-v-roce-2022

Expertní panel k revizi RVP
Před dvěma měsíci začal pracovat expertní panel pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání (RVP ZV). Jmenováni do něj byli odborníci z různých oblastí vzdělávacího
systému, od škol po státní instituce. Ti od začátku září v sedmi pracovních skupinách hledali
konsenzus v tom, jaké základní otázky je třeba při přípravě nového RVP položit a jak na ně
odpovědět.
Ministerstvo školství se poučilo z potíží z poslední velké revize RVP a plánuje proto masivní podporu
škol. Ta by měla mít minimálně podobu konzultací k tvorbě nového Školního vzdělávacího plánu
(ŠVP), na které bude mít nárok každá škola. Zvažuje také další možnosti, jak školám s přechodem na
výuku podle nového RVP pomoci. Patřit by k nim mohly vzdělávací projekty, které by pomáhaly
s tvorbou ŠVP a jeho implementací, nebo ukázkové učební úlohy v rámci samotného dokumentu RVP.
Expertní panel počítá také s přípravou autoevaluačních kritérií, která umožní školám posoudit, jak na
tom se zaváděním nového kurikula jsou.
Odkaz: https://www.eduin.cz/clanky/na-osmi-pedagogickych-fakultach-se-budou-diskutovat-tematarevize-rvp-pro-zakladni-skoly/
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
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 zabývající se příčinami 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

Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény
Od nástupu pandemie Covid-19 Česká školní inspekce sledovala a vyhodnocovala realizaci
distančního vzdělávání a pro jeho udržitelnost a efektivitu nabízela konkrétní doporučení. V letošním
školním roce ČŠI sleduje a hodnotí dopady pandemie na přípravu a organizaci vzdělávání, na práci
učitelů i na samotné vzdělávání žáků přímo ve školách. I když je vzdělávání realizováno prezenčně,
dochází k nařizování karantén třídám i celým školám.
Protože lze předpokládat, že se karanténa bude postupně dotýkat mnoha tříd a škol, připravila Česká
školní inspekce na základě zkušeností, které školy v průběhu realizace distanční výuky získaly a které
Česká školní inspekce utřídila a zobecnila, jednoduchý přehled, který může školám pomoci stanovit
priority pro úspěšné zvládnutí distanční výuky v průběhu karantény:
1. Při realizaci distanční výuky klademe ještě větší důraz na řídící a koordinační roli vedení školy.
2. Při distanční výuce posilujeme roli týmu pedagogů a jejich vzájemnou podporu a koordinaci
včetně důrazu na zásadní roli třídních učitelů.
3. Pro výuku je k dispozici jednoduchá evidence plánovaného rozložení vzdělávacího obsahu, která
je sdílena s vedením školy a optimálně i s dalšími učiteli v pedagogickém sboru.
4. Škola využívá jednoduchou komunikační platformu, se kterou umí všichni uživatelé zacházet.
5. Pro případ přechodu na distanční výuku je škola připravena vydat a sdílet jasný rozvrh
synchronní a asynchronní distanční výuky.
6. Při distanční výuce jsou učitelé pro své žáky vidět a slyšet.
7. Učitelé vyžadují, aby byli žáci při distanční výuce aktivní, přinejmenším aby byli pro ostatní vidět
a slyšet.
8. Jako součást synchronní výuky zařazují učitelé s využitím zvolené komunikační platformy také
skupinovou práci žáků.
9. Škola vydává jasná a prakticky uplatnitelná kritéria pro hodnocení distanční výuky, která
srozumitelně komunikuje mezi učiteli navzájem, se žáky i jejich rodiči.
10. Škola důsledně a intenzivně komunikuje s rodiči žáků.
Více: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Desatero-pro-efektivni-distancni-vyuku-v-dobe-kara

5

Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské
škole v době karantény
V souvislosti s nárůstem karantén v předškolním vzdělávání v důsledku vývoje pandemie nemoci
Covid-19 a vzhledem k tomu, že se v následujícím období karanténa pravděpodobně dotkne i mnoha
dalších mateřských škol, připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností mateřských škol
s realizací distančního vzdělávání jednoduchý přehled, který může školám pomoci distanční
vzdělávání předškolních dětí v průběhu karantény úspěšně zvládnout.
Doporučení směřují ke vzdělávání dětí napříč předškolním vzděláváním s důrazem na vzdělávání dětí
v posledním roce předškolního vzdělávání, který je povinný.
Ke stažení v pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Doporuceni-pro-efektivni-distancni-vzdelavani-deti

TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky
a přírodovědy
Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející
z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání. Mezinárodních šetření se žáci z České republiky účastní
pravidelně, což umožňuje získávat důležité informace o dovednostech žáků a o jejich vývoji
v mezinárodním srovnání.
Obsah publikace vychází z úloh uvolněných z mezinárodního šetření TIMSS zaměřeného na
matematiku a přírodovědu a nabízí konkrétní inspiraci pro rozvoj vybraných témat jako jsou rovnice,
práce s daty či badatelská výuka. Zároveň je obsah publikace dobře využitelný při mezipředmětovém
propojování rozvoje dovedností. Publikace je určena především učitelům na prvním stupni základní
školy, kteří mohou úlohy využít přímo ve výuce nebo jako hodnotící nástroj. Neobsahuje přesná
metodická doporučení pro práci s uvolněnými úlohami, ale jejich konkrétní využití ponechává na
učiteli. Dále je vhodná pro pedagogy vysokých škol zaměřujících se na přípravu učitelů, kteří mohou
úlohy využít při výuce didaktiky matematiky a přírodovědných předmětů.
Ke stažení ve formátu pdf.
Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření přímo ve výuce s cílem rozvíjet vybrané
dovednosti žáků nabízí Česká školní inspekce zdarma také specifické vzdělávací programy pro
učitele, které jsou připraveny jak pro prezenční realizaci přímo ve škole, tak ve variantě plně distanční
(online).
Odkaz:
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/TIMSS-Inspirace-pro-rozvoj-dovednosti-%E2%80%93ulohy-z-ma
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Právní informace
Upozorňujeme na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, které se týká
testování ve školách, a nabývá účinnosti od 22. 11. 2021 a 6. 12. 2021 (viz níže uvedené linky).
• Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách,
s účinností od 22. 11. a od 6. 12 2021 – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)
• https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-27-102021-ke-screeningovemu-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-22-11-a-od-6-12-2021.pdf

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.

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 nachází v prostorách bývalé „rozcvičovny“ v Městských halách Vodova
v Králově Poli a byla zahájena v pondělí 1. listopadu 2021.
Registraci skupin provádějte na sima@starezsport.cz nebo tel. čísle 704 605 143.
https://vodova.sportujemevbrne.cz/

Upozornění na dřívější uzávěrku lednového ŠZ
Upozorňujeme všechny přispěvatele, že uzávěrka lednového čísla Školního zpravodaje bude
vzhledem k vánočním prázdninám již 10. prosince 2021. Příspěvky dodané později
nebudou moci být do tohoto čísla zařazeny. Děkujeme za pochopení.
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Vzdělávání děti s odlišným mateřským jazykem
META o. p. s. nabízí pomoc při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.
V případě MŠ radí při vyšetřování a podpoře dítěte s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Dozvíte
se, jak nastavit spolupráci mezi PPP a vaší mateřskou školou nebo kde získat tlumočníka pro úspěšnou
komunikaci.
Pro ZŠ přináší podněty, jak podpořit žáka s OMJ nad rámec jazykové přípravy a jak nastavit jeho
hodnocení. Více na www.meta-ops.cz.
Více informací naleznete na dvou letáčcích v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
Školního zpravodaje.

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 mohou v praxi vyzkoušet křížovou zkoušku, mikroskopování
a základní diagnostiku z krevních nátěrů. Tento program je od října 2021 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 prezenčně nebo online. Projektový tým žádá
zájemce, aby věnovali pozornost 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
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\jak 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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Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření ve škole
Identifikace jednotlivých typů postižení a vhodné postupy práce se žáky.
Termín:
10. ledna 2022 od 08:30 do 10:30 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Účastníci:
určeno pro pedagogy ZUŠ a pro vychovatelky ŠD

Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Informace o způsobech podpory dětí s PAS v oblasti předškolního vzdělávání.
Termín:
10. ledna 2022 od 13:00 do 15:00 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Účastníci:
určeno pro pedagogy MŠ, asistenty pedagoga v MŠ a školní asistenty
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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 U RA ( 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/

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:
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/

S O CI ÁL NÍ S L UŽ BY O B ČA NS KÉ HO S DR UŽ E NÍ Z A S KL E M
Občanské sdružení Za sklem poskytuje sociální služby rodinám dětí s poruchou autistického spektra.
V Brně vzniklo nové pracoviště tohoto centra na adrese Moravské náměstí 13.
Více informací:
tel. 739 999 190, e-mail: poradnabrno@zasklem.com
https://zasklem.com/kontakty/
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P L AN E T Á RI U M M O RAVA A M I L A NO V Y A KT I V I T Y
Planetárium Morava rozšířilo svou nabídku programů pro mateřské i základní školy a již přijímá
objednávky na rok 2022.
Cena za žáka je 45 Kč, délka programu je 40 až 60 minut.
Výběr z 18 filmů, zdarma lektorská činnost, doprava po Brně, bonusový film, pracovní listy k filmům.
Více informací o programech a filmech: www.planetarium-morava.cz
Kontakt:
planetarium.morava@gmail.com, tel. 704 798 853

Mobilní lezecká stěna a další aktivity a programy pro mateřské a základní školy
Milanovy aktivity mají možnost dovézt speciální mobilní lezeckou stěnu jako sportovní aktivitu do
hodin tělesné výchovy, jako doplňkovou aktivitu na sportovní den nebo jako program do mateřské
školy. Lezecká stěna má čtyři strany a jsou na ní jak lehké cesty se zvířátky pro děti od 3 let, tak
i složitější cesty, které jsou náročné i pro sportovce. Více na: www.milanovy-aktivity.cz
Kontakt:
zazij@milanovy-aktivity.cz, tel. 778 168 078

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Kasematy
Úterý – neděle 9.00 – 17.00 hodin
Jedna z nejnavštěvovanějších turistických zajímavostí v Brně. Původně úkryt vojenské posádky,
v 18. a 19. století žalář pro zvlášť těžké zločince.
Prohlídky s výkladem v češtině: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. V běžné otevírací době probíhají časově
neomezené individuální prohlídky bez výkladu průvodce, pro skupiny větší než 20 osob je v případě
zájmu nutné průvodce objednat.
Jihozápadní bastion
Impozantní ukázka pevnostního stavitelství, díky němuž se Brno v roce 1645 ubránilo švédské přesile,
a kterou Napoleon o mnoho let později raději vyhodil do povětří.
Přístupné POUZE s průvodcem v časech: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30.
Sraz a nákup vstupenek na pokladně u kasemat.
Chrám kamene
Lapidárium Muzea města Brna v opravených vodojemech na hradě Špilberku.
Přístupné POUZE s průvodcem v časech: 9.15, 11.00, 13.00, 15.00.
Sraz a nákup vstupenek na pokladně u kasemat.
Více informací: tel: 542 123 614, e-mail: kasematy@spilberk.cz

Programy ve stálých expozicích
Expozice Od hradu k pevnosti
Historie v zemi ukrytá (pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Expozice Brno na Špilberku
Středověké město a hrad (pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Brno ve švédském obležení (pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Jak šlo řemeslo Brnem (pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Na cestě k Velkému Brnu (pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Expozice Chrám kamene – Vodojemy
Kamenná svědectví (pro 1. a 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Expozice Od moderny po současnost
Umění v kapse 1 (pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)
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Umění v kapse 2 (pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Oživ obraz! / Dílna animovaného filmu (pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Expozice Žalář národů
„Mé žaláře“ (pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)

Programy k aktuálním výstavám
Hračky na Hradě
Pojďte, děti, budeme si hrát! (pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)
Termín: 18. 11. – 28. 2. 2022
Malá území – Vladimír Preclík
Říkali, že se zbláznil / Jak se žilo sochařům ve 20. století? (pro 8. a 9. ročník ZŠ, gymnázia a SŠ)
Termín: 21. 9. – 17. 12. 2021
SYMBOLY VLÁDCŮ (pro 5. – 9. ročník ZŠ, gymnázia a SŠ)
Termín: do 31. 12. 2021

Adventní dílničky
Do 2. ledna 2022 máte možnost každou sobotu a neděli navštívit Adventní dílničky pro děti i jejich
rodiče.
sobota 4. 12. 2021
Tvoření s Barborou – tvorba přání
neděle 5. 12. 2021
Čertovský Mikuláš – tvorba vrkočů a mikulášské punčošky
sobota 11. 12. 2021
Andělské tvoření – v rámci akce „Andělské Vánoce“
neděle 12. 12. 2021
Lucie noci upije – zdobení svíček
sobota 18. 12. 2021
A kdy budou ty Vánoce? – tvorba vánočních přání a ozdob
neděle 19. 12. 2021
A kdy budou ty Vánoce? – tvorba vánočních přání a ozdob
neděle 26. 12. 2021
Koleda, koleda, Štěpáne! – koleda a tvorba vrkoče
neděle 2. 01. 2021
Tříkrálové tvoření – výroba královské koruny, vonné bylinky, skleničky,
barvy na sklo nebo látkové pytlíčky
Změna programu vyhrazena.
Provoz Adventních dílniček se řídí platnými vládními nařízeními.
Online program: www.horaher.cz
www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/

I DE ÁL NÍ M Í S TO P R O Š KO L U V P ŘÍ R O DĚ – J AS E NKA
Rekreační středisko Jasenka se nachází v samotném srdci Vysočiny, v klidné oblasti na okraji lesa
v obci Zubří 3 km od Nového Města na Moravě. Areál prošel kompletní rekonstrukcí, takže splňuje
podmínky pro uspořádání škol v přírodě, letních táborů i dalších akcí. Středisko nabízí možnost
ubytování v samostatně stojících chatkách nebo velké ubytovací budově s celkovou maximální
kapacitou až 98 lůžek, samozřejmě se stravou. Přímo v areálu střediska je přírodní rybníček se
skluzavkou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště a dostačující parkovací plochy.
K dispozici je úschovna kol či lyží.
Okolí střediska je možné využít jak pro letní, tak pro zimní rekreaci. jasenka-zubri.cz.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.
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SOUTĚŽE
E KO NO M I C KÁ O LY M P I Á DA P RO Z ÁK L A DNÍ Š KO LY
Institut ekonomického vzdělávání pořádá Ekonomickou olympiádu pro žáky 8. a 9. ročníků základních
škol. Jejím cílem je zvýšit základní povědomí o finanční gramotnosti a ekonomii. Přihlašování do
1. ročníku této olympiády probíhá do 14. 1. 2022.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje nebo na adrese http://ekonomickaolympiada.cz .

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
minulého 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
S V Ě TO V Ý KO NG R E 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/

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/
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ŠKOLY ŠKOLÁM
N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
MŠ Brno, Klášterského 14
hledá na úvazek 0,5 vyučenou kuchařku, nástup od 1. 12. 2021. Další informace na tel. 777 897 461.
Nabídky posílejte na e-mail msklasterskeho@seznam.cz
MŠ Brno, Kosmonautů 2
hledá na 24 hodin týdně vedoucí školní jídelny vyučenou v oboru. Program Plzeň VIS výhodou. Nástup
leden 2022.
Nabídky včetně životopisu posílejte na e-mail mskosmonautu@volny.cz.
MŠ Skřivánek, Kachlíkova 19, Brno-Bystrc
hledá vyučenou kuchařku. Nástup 1. 1. 2022.
Informace na tel. 604 337 338, e-mail: marie.zuzana@email.cz

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka MŠ hledá práci v mateřské škole v Brně.
Kontakt:

*

tel. 776 417 317

*

*
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