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Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Děkujeme vám všem za práci, kterou jste odvedli v tomto složitém
roce 2021.
Přejeme vám pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku
2022 hlavně zdraví, štěstí a spokojenost v osobním životě a hodně
pracovních úspěchů na vašich pracovištích.
PhDr. Petr Hruška, MBA
s kolektivem spolupracovníků
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Vyhláška o očkování
Vyhláška ze dne 7. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti
infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Níže je k dispozici ke stažení Vyhláška ze dne 7. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 537-2006
Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je účinná od
11. prosince 2021.
Vyhláška ze dne 7. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 537-2006 Sb., o očkování proti
infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyhlaska-ze-dne-7-prosince-2021-kterou-semeni-vyhlaska-c

Upozornění na změnu právní úpravy
Upozornění na změnu právní úpravy v § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (zákon
č. 218/2000 Sb.) s účinností od 1. června 2021
V souvislosti s probíhající formální kontrolou u Výzvy PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní
organizace jsme zaregistrovali chyby, které souvisí s vyplněním záložky v ISPROM, a to konkrétně
v části IDENTIFIKACE VLASTNICKÉ STRUKTURY, bod 2. V této souvislosti si vám dovolujeme
doporučit, abyste v tomto poli odkázali na přílohu a do přílohy vložili částečný výpis z evidence
skutečných majitelů.
Odkaz: https://www.msmt.cz/mladez/upozorneni-na-zmenu-pravni-upravy-v-14-odst-3-pism-e

Upozornění na užitečné odkazy
Na níže uvedené adrese naleznete všechny důležité dokumenty a odkazy ke COVID-19 ve školství:
https://www.edu.cz/covid-19/dokumenty-a-odkazy-ke-covid-19-ve-skolstvi/

Aktuální výběrová řízení na ředitele/ky škol
MŠMT zveřejnilo na svém metodickém portálu EDU.cz přehled aktuálně vyhlašovaných výběrových
řízení na pracovní místa ředitelek či ředitelů veřejných škol a školských zařízení v ČR.
Souhrn klíčových vedoucích pozic škol a školských zařízení napříč celou republikou pomůže jak
uchazečům o dané pozice, tak i samotným zřizovatelům k přehledu o trhu práce ve školství. Informace
je možno filtrovat dle názvu zařízení, kraje, termínu uzávěrky přihlášek a proklikat se na stránky
zřizovatele. Data je pak možné stáhnout či vytisknout. Tento krok ministerstva je jedním z řady
metodických podpor aktérů ve vzdělávání.
Pracovní příležitosti pro pedagogické leadery najdete přehledně na: https://www.edu.cz/konkurzy/
Odkaz: https://www.msmt.cz/aktualni-vyberova-rizeni-na-reditele-ky-skol
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Zpráva Monitorovacího výboru Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání
V prosinci 2021 proběhlo již 23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (MV OP VVV). Členové výboru na dálku projednali a schválili předložený Roční
komunikační plán Řídicího orgánu OP VVV pro rok 2022 a Strategický realizační plán na rok 2022.
Byl představen přehled opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na realizaci projektů
a proběhla diskuze k přípravě Operačního programu Jan Amos Komenský 2021–2027 (OP JAK).
Tématem jednání bylo i představení souhrnných informací o realizaci individuálních projektů
systémových (IPs). Zástupci příjemců prezentovali pokroky u třech projektů IPs, a to Společné
vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A), Podpora společného vzdělávání v pedagogické
praxi (APIV B) a Komplexní systém hodnocení (KSH).
V 1. polovině roku 2022 je plánováno vyhlášení prvních výzev. Bližší informace o OP JAK jsou
uvedeny zde.
Více informací: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/23-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacnihoprogramu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Inovace Metodického portálu RV P.CZ
Metodický portál RVP.CZ prošel rozsáhlou inovací.
K podpoře běžících revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP) jsou připraveny tyto podpůrné
webové stránky:
Tzv. „Malé revize“ pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (RVP ZV) v oblasti ICT:
revize.edu.cz
Tzv. „Velké revize“ pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (RVP ZV) pro celé RVP ZV:
https://velke-revize-zv.rvp.cz/
Více informací k inovaci RVP:
https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/revize-rvp/
https://www.npi.cz/aktuality/5797-inovace-metodickeho-portalu

Evropská jazyková cena Label
Sedm projektů převzalo Evropskou jazykovou cenu Label udílenou výjimečným a inovativním
počinům v oblasti jazykového vzdělávání.
Více informací na stránkách DZS, odkaz https://www.dzs.cz/clanek/dvacaty-rocnik-evropskejazykove-ceny-label-zna-sve-viteze.
Obecné informace o ocenění a také brožury s úspěšnými projekty z minulých let až do roku 2014 jsou
k dispozici zde https://www.dzs.cz/program/evropska-jazykova-cena-label.
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dvacaty-rocnik-evropske-jazykove-ceny-labelzna-sve-viteze

Krajanský vzdělávací program
Významnou zahraniční aktivitou MŠMT je udržování vztahů s krajany v zahraničí. Vláda České
republiky poskytuje krajanům podporu zejména v oblasti vzdělávání a kultury. MŠMT se zaměřuje na
programy, které mají zajistit zachování znalosti českého jazyka mezi krajany.
Více informací: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/krajansky-vzdelavaci-program
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Věstník MŠMT 07/2021
Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 7/2021 (44 s.)
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do
1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu
Friedricha Schillera v Pirně
• Národní soustava kvalifikací – seznam profesních kvalifikací schválených v období 26. 5. 2020 až
23. 9. 2021
Část normativní
• Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností základních
škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát
MSMT 07-2021
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-07-2021
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Sekundární analýza PISA 2018: Čtenářství v 21. století
V předkládané sekundární analýze se Česká školní inspekce věnuje tématu čtenářství s důrazem na
čtení elektronických textů. Úroveň čtenářských dovedností českých žáků je dána do souvislosti se
strategiemi, které žáci využívají při procházení webových stránek a obecně při práci online, s důrazem
na bezpečné chování na internetu a kritické myšlení. Pozornost je věnována rovněž zájmu žáků o čtení
a podpoře čtenářství ze strany učitelů.
Ke stažení ve formátu pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-PISA-2018-Ctenarstvi-ve-21-stol

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných ZŠ
S ohledem na jeho důležitost se ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 tématu společných znaků
úspěšných škol věnovala také Česká školní inspekce, a to s primárním záměrem nalézt společné
znaky vzdělávání v úspěšných základních školách v České republice. Metodika šetření, které bylo
realizováno v období od listopadu 2019 do října 2020 a pokračovalo v období měsíců dubna a května
2021, je založena na konceptu případových studií třinácti vybraných základních škol, v nichž byla
provedena tematicky zaměřená inspekční činnost. Výběr těchto škol byl založen na jejich úspěšnosti
jednak v národních výběrových šetřeních výsledků žáků organizovaných a realizovaných Českou
školní inspekcí, jednak v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS.
Ke stažení ve formátu pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znakyvzdelavani-v-usp
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Právní informace
OŠML MMB upozorňuje na stanovisko Úřadu ke zpracování informací o očkování proti COVID-19,
jehož plné znění naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního zpravodaje
a na níže uvedeném odkaze:
Úřad ke zpracování informací o očkování proti COVID-19: Úřad pro ochranu osobních údajů
(uoou.cz)

Dopravní výchova pro brněnské základní školy a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií
Odbor dopravy Magistrátu města Brna nabízí zdarma brněnským školám tyto možnosti výuky
dopravní výchovy pro školní rok 2021/2022:
• Teoretická dopravní výchova ve školách pro 1. stupeň – celoročně, výuka 90 minut. Lektor
dochází do tříd, odpadá tak nutnost dojíždění do učeben.
• Teoretická dopravní výchova ve školách pro 2. stupeň (i pro odpovídající ročníky víceletých
brněnských gymnázií) – celoročně, semináře 45 minut. Lektor dochází do tříd, odpadá tak nutnost
dojíždění do učeben.
• Online teoretická dopravní výchova – v případě nemožnosti výuky ve škole (zavřené školy,
třída v karanténě) může výuka probíhat online prostřednictvím videokonference, výuka 45 minut.
Pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ.
• Komentované vycházky – komentované vycházky po okolí školy, během kterých si děti
prakticky procvičí pravidla silničního provozu a naučí se, jak bezpečně řešit dopravní situace po
cestě do školy. Převážně v období, kdy neprobíhá praktická výuka na dopravních hřištích. Určeno
hlavně pro žáky 1. stupně ZŠ.
• Praktická dopravní výchova Dětské dopravní hřiště Komín – duben až červen 2022, pro žáky
1. stupně ZŠ.
• Praktická dopravní výchova Dětské dopravní hřiště Řečkovice – březen až červen 2022, pro
žáky 1. stupně ZŠ.
Nově
spuštěna
online
rezervace
termínů
výuky
dopravní
výchovy
na
https://brnoinmotion.cz/rezervace. Více informací na https://brnoinmotion.cz/dopravni-vychova/ nebo
u projektové manažerky OD MMB Ing. P. Valtr Kneslové (+420 542 174 197,
valtrkneslova.pavla@brno.cz).

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.
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Mateřinka Brno 2022
Srdečně zveme mateřské školy k účasti na 22. ročníku nesoutěžní přehlídky Mateřinka Brno 2022.
Práci své mateřské školy můžete prezentovat vystoupením dětí nebo výtvarnou tvorbou.
Z důvodů nepředvídatelné epidemiologické situace se festival Mateřinka Brno 2022 opět uskuteční
online. Jednotlivá natočená videa vystoupení nebo fotogalerie výtvarné tvorby mateřských škol
vložíme na uzavřený internetový portál, na který dostanou přístup přihlášené mateřské školy.
V roce 2022 se celostátní kolo festivalu Mateřinka v Nymburku neuskuteční.
Přihlášené mateřské školy mohou natočené video nebo fotogalerii zaslat až do konce dubna 2022.
Zájemce prosím o zaslání vyplněné přihlášky, jejíž formulář naleznete v přiložených souborech tohoto
čísla Školního zpravodaje, e-mailem do 14. 1. 2022 na adresu: skolka@msvidenska.cz.
Podrobné organizační informace obdrží přihlášené školy e-mailem na konci ledna 2022.
Za organizátory Mateřinky Brno 2022
Mgr. Nikol Minářová

Olympijský festival Brno
Olympijský festival se uskuteční od 4. do 20. února 2022 v Nové Zbrojovce u vlakové zastávky
Brno-Židenice. Pro školy z Brna a Jihomoravského kraje bude připraven dopolední sportovní program
zcela zdarma.
Podrobné informace k registraci škol budou na webu www.olympijskyfestival.cz. Stačí se přihlásit
u sportovního manažera Radka Zavřela na telefonním čísle 608 276 257. Pozor, kapacita je omezena.
Program pro děti bude upraven dle jejich věku. Během dopoledne si vyzkouší s instruktory až tři
sporty, navíc dostanou svačinu zdarma.
Na webu Ke stažení olympijskyfestival.cz najdete nejen aktuální loga, ale i fotogalerii z léta i zimy.
U fotografií uveďte zdroj: ČOV.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických 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/
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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“.

O NL I NE W O RK S H O P Y P RO V E DO UC Í P E DA G O G I C KÉ P R ACO V NÍ KY
A ŘE DI T E L E Š KO L NÍ C H JÍ DE L E N
Změny v legislativě od 1. ledna 2022
Seminář se bude zabývat novinkami ve školské legislativě, účastníci budou upozorněni na oblasti, na
které se mají zaměřit v prvním čtvrtletí roku 2022.
Termín:
25. ledna 2022 od 08:30 do 10:30 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D.
Účastníci:
vedoucí pracovníci základních škol, základních uměleckých škol a ředitelé školních
jídelen

Změny v legislativě od 1. ledna 2022
Seminář se bude zabývat novinkami ve školské legislativě, účastníci budou upozorněni na oblasti, na
které se mají zaměřit v prvním čtvrtletí roku 2022.
Termín:
25. ledna 2022 od 11:00 do 13:00
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D.
Účastníci:
vedoucí pracovníci mateřských škol
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O NL I NE W O RK S HO P Y P RO P E D AG O G I CKÉ P R ACO V N Í K Y
Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření ve škole
Cílem kurzu je vybavit pedagogy i rodiče znalostmi o postupech práce s žáky s různým typem
postižení. Současný trend inkluzivního vzdělávání klade nároky na pedagogy i rodiče, kteří ne vždy
disponují dostatečnými znalostmi jednotlivých typů postižení, vhodných postupů práce s těmito žáky
a možnostech diagnostiky.
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 pracovníky školních družin a pedagogy ZUŠ

Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Cílem kurzu je vybavit pedagogy a rodiče dostatkem informací o způsobech podpory žáků s PAS při
vzdělávání.
Termín:
10. ledna 2022 od 13:00 do 15:00 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Účastníci:
pedagogové v předškolním vzdělávání a asistenti pedagoga v MŠ

O NL I NE W O RK S HO P Y P RO RO DI ČE
V případě volné kapacity se mohou na semináře přihlásit i pedagogičtí pracovníci mateřských
a základních škol.

Výchovné střípky pro rodiče tentokrát neklidných dětí
Neklidné děti velmi citlivě reagují na podněty svého okolí. Jako malé často pláčou, jako větší jsou
k nezastavení. Neklid má dopad na celou rodinu, na rodiče i na sourozence neklidných dětí. Když
rodiče nebo samotné dítě neklid nezvládají, negativně to ovlivňuje jejich život.
Termín:
11. ledna 2022 od 09:30 do 11:30 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
Mgr. Renata Abrahamová
Účastníci:
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Úskalí vstupu dítěte do základní školy
Zahájení školní docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. Nástup do školy je
završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy.
Termín:
20. ledna 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Účastníci:
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Matematická pregramotnost
Matematická pregramotnost se týká předmatematických představ v předškolním vzdělávání, které
prolínají téměř všemi aktivitami a činnostmi v životě dítěte.
Termín:
24. ledna 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
Mgr. Jiřina Bednářová
Účastníci:
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku
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Čtenářská pregramotnost
V oblasti rozvoje předčtenářských dovedností jde zejména o podporu rozvoje oblastí, které jsou
potřebné pro výuku čtení. Důležité je zaměřit se na komunikaci a na rozvoj pozitivní motivace pro
čtení a psaní.
Termín:
24. ledna 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
Mgr. Jiřina Bednářová
Účastníci:
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Výchovné střípky aneb doporučení pro rodiče úzkostnějších dětí
Pocity strachu a úzkosti jsou v podstatě všudypřítomné. Každý se rodí s většími či menšími
předpoklady k úzkosti, která se váže na genetický fond. Všechny děti se něčeho bojí, pro každý věk je
typický strach z něčeho konkrétního. Strachy souvisí s vývojem dítěte, většinou samy odezní, jindy je
potřebné věnovat jim pozornost.
Termín:
15. února 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
Mgr. Renata Abrahamová
Účastníci:
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Rozvoj smyslového vnímání
Už jako malé děti se učíme, že máme všichni pět hlavních smyslů – čich, chuť, sluch, zrak a hmat.
Všechny tyto smysly se starají o smyslové podněty a spolupracují spolu navzájem, aby dítě dobře
reagovalo na okolní prostředí. Když jsou informace prostřednictvím smyslů přenášeny méně úspěšně,
mluvíme o problému ve zpracování podnětů.
Termín:
28. února 2022 od 17:00 do 19:00
Místo:
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Účastníci:
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
L I NKA P O DP O RY P RO P E D AG O G I CK É P RA CO V NÍ K Y
Akademie Young Caritas zavedla v rámci svého projektu Linku podpory pro pedagogické pracovníky.
Pomáhá a hledá východiska ze složitých životních situací, kontakt je možný telefonicky, online
i osobně.
Pro rezervaci termínu můžete kontaktovat tuto linku na vzdelavani@charita.cz nebo na tel.
730 804 205. Veškeré služby jsou důvěrné, anonymní a zdarma.
Více informací: Linka podpory pro pedagogické pracovnice a pracovníky (youngcaritas.cz)

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/

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
Templářův poklad pro mateřské školy
Planetárium Morava připravilo pro děti zábavný program s příběhem. Cílem tohoto programu je
vytvořit kompletní výchovně vzdělávací akci formou příběhu se zábavnými aktivitami a s úkoly
věnujícími se rytířským dovednostem a ctnostem.
Cena programu: 80 Kč za dítě (minimální částka 3.000 Kč)
Více informací o Planetáriu Morava a jeho programu Templářův poklad naleznete na letáčcích
v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.

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
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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 Špilberk.
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)
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. 2021 – 28. 2. 2022
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20 let vily Tugendhat v UNESCO
Přesně před 20 lety, tedy 16. prosince 2001, byla na 25. zasedání organizace UNESCO ve finských
Helsinkách na Seznam světového dědictví zapsána brněnská vila Tugendhat, která patří pod správu
Muzea města Brna.
Více informací naleznete v tiskové zprávě v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
Školního zpravodaje.

I DE ÁL NÍ M Í S TO P R O Š K O 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.

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 minulého 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
listopadového 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
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ŠKOLENÍ A KURZY
N O V Á P U BL I K A CE – P ŘE DČ AS NÉ O DC HO D Y Z E V Z D Ě L Á V Á NÍ
NPI upozorňuje na novou publikaci projektu P-KAP, která se zamýšlí nad tím, proč dochází
k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému.
V projektu P-KAP se autoři věnovali tématu předčasných odchodů především středoškoláků optikou
devíti různých pohledů představujících tematické oblasti akčního plánování. Z nich vyplynuly
i náměty na opatření Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského
akčního plánování. Zároveň autoři nabízejí inspirativní příklady ze škol, které některé z problémů
předčasných odchodů řeší.
Více informací: https://www.npi.cz/aktuality/5805-publikace-pkap-predcasne-odchody-ze-vzdelavani

U ČI T E L A AS I S T E N T P E DAG O G A
NPI připravil na své webové platformě devítidílný seriál, v němž se na praktických příkladech
dozvíte o náplni práce asistenta pedagoga, jeho pravomocech, komunikaci s rodiči a dalších důležitých
aspektech jeho práce.
Seriál o důležitých krocích k nastavení spolupráce asistenta pedagoga a učitele vznikl ve spolupráci
s odborníkem Zbyňkem Němcem na webu Zapojmevšechny.cz.
Více informací: https://www.npi.cz/aktuality/5808-ucitel-asistent-pedagoga-sehrana-dvojice

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/

Program Háďata: program pro rodiče s hyperaktivními a neklidnými dětmi
Termín:
Místo:
Cena:
Odkaz:

leden až březen, duben až květen, vždy ve čtvrtek v čase 16:30–17:30 hod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
130 Kč/ setkání
https://www.neklidne-deti.cz/programy/hadata/

Program SKEENER: program pro hyperaktivní a neklidné děti ve věku 11 až 13 let
Termín:
Místo:
Cena:
Odkaz:

vždy v pondělí 1x 14 dní v čase 16.00-18.00 hod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
260 Kč/ setkání
https://www.neklidne-deti.cz/programy/skeener-pro-starsi-deti/
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ÚRAZY A PRVNÍ POMOC DĚTEM
Kurz vhodný pro pedagogické pracovníky a všechny, kdo mají v péči děti. Zahrnuje názorné ukázky
první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik resuscitace.
Termín a místo:
25. 1. 2021, 15:00 – 20:30 hod., CRSP Biskupská 7, Brno
Více informací na www.crsp.cz.

*

*

*
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