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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Sdělení MŠMT a MZD
Následující sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví
upřesňuje novou možnost zajištění zdravotních služeb dětem a žákům ve školách a školských
zařízeních. Jde o děti a žáky, které sami nedokážou provést zdravotní výkon.
Obsah této informace:
• Legislativa zavádějící možnost poskytování zdravotních služeb ve školách
• Jak postupovat v případě, že dítě samo nedokáže provést zdravotní úkon
• Důležitá upozornění rozvíjející výše zmíněné
Více informací: https://www.edu.cz/sdeleni-msmt-a-mzd-k-zajisteni-zdravotnich-sluzeb-ve-skolach-askolskych-zarizenich/

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Integrovaný regionální operační program (IROP) probíhal v prvním programovém období do roku
2021. V listopadu 2021 byl schválen vládou ČR strategický dokument na další období v letech
2021–2027. Podpora z evropských fondů v celkové výši 124 mld. Kč půjde na rozvoj obcí, měst
i regionů s cílem zlepšit kvalitu života jejich obyvatel. IROP usiluje o vyvážený rozvoj území,
zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje
v obcích, městech a regionech.
V současné době probíhá formální vyjednávání s Evropskou komisí a vyhlášení prvních výzev se
předpokládá na jaře roku 2022. IROP má i provazby na jiné programy, a to na Národní plán obnovy
a OP Jan Amos Komenský, který bude zaměřen na měkké aktivity financované z Evropského
sociálního fondu Plus v regionálním školství (včetně nákupu vybavení) pro potřeby škol a školských
zařízení.
Odkaz: https://www.edu.cz/kam-smeruje-program-na-rozvoj-regionu-v-novem-programovem-obdobi/

Mezinárodní konference a další akce v oblasti jazykového
vzdělávání
Informace o mezinárodních konferencích a dalších akcích v oblasti jazykového vzdělávání publikuje
Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) zde:
https://www.ecml.at/Resources/Internationaleventscalendar/tabid/165/language/en-GB/Default.aspx.
Pořadatelé významných akcí zaměřených na jazykové vzdělávání z České republiky mohou informace
a výzvy k účasti zasílat přímo ECML.
Informace z oblasti jazykové politiky publikuje Rada Evropy zde:
https://www.coe.int/en/web/language-policy/home.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-konference-dalsi-akce-a-politiky-voblasti
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Elektronický katalog zahraničních odborných publikací
Nová webová sekce Mezinárodní studie nabízí elektronický katalog zahraničních odborných publikací.
Na webu Domu zahraniční spolupráce (DZS) je zpřístupněna nová sekce elektronické knihovny
statistik a publikací. Cílem nové sekce Mezinárodní studie je poskytnout učitelům, managementu škol,
akademikům a dalším odborníkům v mezinárodním vzdělávání zahraniční odborné studie, na kterých
se DZS autorsky podílí a které jsou zaměřené na problematiku evropského školství, vzdělávání
a politik EU v této oblasti. Více informací: https://www.dzs.cz/clanek/nova-webova-sekcemezinarodni-studie-nabizi-elektronicky-katalog-zahranicnich-odbornych

Novela vyhlášky o podobě maturitních zkoušek
Změnou maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. se prodlužuje délka konání didaktických testů společné
části maturitní zkoušky. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku
2021/2022.
Mimo toto prodloužení zůstává model maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2022 nezměněn,
maturitní zkouška bude probíhat podle platných ustanovení školského zákona a vyhlášky
č. 177/2009 Sb., v platném znění. Více informací ZDE.
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-maturitni-vyhlasky-c-177-2009sb-prodlouzeni-delky

Kariérové poradenství pro žáky s poruchami autistického spektra
Materiál byl připraven pro potřeby pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení
a školních poradenských pracovišť zabývajících se kariérovým poradenstvím. Naleznou zde užitečné
nástroje, tipy a návody pro tuto činnost při práci s osobami s poruchou autistického spektra.
Kariérové poradenství ve školských poradenských zařízeních pro žáky s poruchami autistického
spektra
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/karierove-poradenstvi-ve-skolskychporadenskych-zarizenich

Výběrová řízení na pozice učitelů Evropských škol 2022
Jako každý rok MŠMT i v roce 2022 vypisuje výběrová řízení na pozice vyslaných učitelů v rámci
systému Evropských škol. Tentokrát jsou vypsána výběrová řízení na následující pozice:
• učitele/učitelky předmětů český jazyk a literatura a angličtina jako první cizí jazyk sekundárního
cyklu Evropské školy Varese
• učitele/učitelky angličtiny jako prvního/ třetího cizího jazyka žáků pro sekundární cyklus
Evropské školy Brusel III
• učitele/učitelky zeměpisu a dějepisu sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III
Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium
v zahraničí/Evropské školy a na úřední desce MŠMT.
Odkaz: https://www.msmt.cz/vyberova-rizeni-na-pozice-vyslanych-ucitelu-evropskych-skol
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Věstník MŠMT 08/2021
Věstník MŠMT. Ročník LXXVII. Sešit 8/2021 (8 s.). (č. 9–12/2021 nebyla vydána)
Část oznamovací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
Část normativní
Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních
prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022
MSMT 08-2021
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-08-2021
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním
roce 2020/2021 – výroční zpráva ČŠI
V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za
školní rok 2020/2021, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy
v České republice. Ke stažení ve formátu pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)

Tematická zpráva – Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve
vzdělávání ve školním roce 2021/2022
Uplynulý školní rok 2020/2021 byl v oblasti vzdělávání významně poznamenán dlouhodobou
distanční výukou. Česká školní inspekce po celou dobu průběh realizace distančního vzdělávání
sledovala a poskytovala souhrnná zjištění, náměty a doporučení jak pro školy a jejich zřizovatele, tak
pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již ke konci školního roku 2020/2021 připravilo plán
kompenzačních aktivit a činností, přičemž zásadním nástrojem je koncept vyrovnávání rozdílů ve
znalostech, dovednostech a kompetencích žáků základních a středních škol, který je pro zjednodušení
běžně označován jako koncept doučování.
Česká školní inspekce zpracovala první zjištění reflektující postup doučovacích aktivit ve školách za
první měsíce školního roku 2021/2022.
Ke stažení ve formátu pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Prubezna-zprava-o-vyrovnavani-nerovnosti-ve-vzdela

Tematická zpráva – Využívání diagnostických nástrojů
a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ
Cílem tematického šetření, jehož souhrnná zjištění představuje předkládaná tematická zpráva, bylo
získat relevantní informace související v činnostech školských poradenských zařízení s aktuálními
aktivitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které oblast školského poradenství ovlivňují
nebo do ní zasahují, a poskytnout tak důležité podklady pro směřování další podpory v tomto
segmentu.
Ke stažení ve formátu pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Vyuzivani-diagnostickychnastro
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Právní informace
Upozorňujeme na novelu č. 330/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, která nabývá účinnosti od 1. 1. 2022.
Změny se týkají zejména dávky otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) a dávky dlouhodobého
ošetřovného. Doporučujeme pročtení webové stránky ČSSZ, kde je podrobně rozepsána tato novela
z pohledu orgánu, jenž tyto dávky přiznává.
Link https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-v-otcovske-a-dlouhodobem-osetrovnem-od-1-1-2022
Upozorňujeme na nové předpisy, které nabývají účinnosti od 1. ledna 2022:
• Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad (Vyhláška o stravném a cestovném)
• 531/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení
vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení
vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů Změny platových poměrů
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Informace k žádosti o změnu organizace školního roku
Na základě množících se dotazů zveřejňujeme odkaz pro případy, kdy ředitel školy zvažuje požádat
o změnu organizace školního roku dle § 24 odst. 3 školského zákona. V metodickém materiálu
naleznete základní informace s odkazy na legislativu, postup podání žádosti, samotný formulář žádosti
a kontakt na MŠMT.
https://www.edu.cz/methodology/zadost-o-odlisnou-organizaci-skolniho-roku/

Výtvarná soutěž Prevencí proti nemoci
Odbor zdraví MMB vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem Prevencí proti nemoci, která je součástí
celoměstské osvětové kampaně Brněnské dny prevence 2022. Soutěž je tematicky zaměřená na
prevenci zdraví a péči o něj, předcházení nejrůznějším nemocem (např. obezita, cukrovka, zhoubné
nádory, onemocnění srdce a cév nebo nemoci centrální nervové soustavy…).
Výtvarná soutěž je určena pro žáky základních a středních škol v Brně, jejichž díla budou hodnocena
ve třech kategoriích (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ). Přijímána budou výtvarná díla vytvořená
různými výtvarnými technikami o formátu max. A2.
Školy, které budou chtít zapojit práce svých žáků do soutěže, vyplní a odešlou přihlášku, která je
k dispozici v elektronické podobě, a to do pondělí 28. února 2022. Soutěži bude předcházet
informativní seminář pro pedagogy s podrobnostmi o průběhu soutěže a informacemi k tématu
prevence zdraví. Pozvánka k semináři bude zaslána na e-mail kontaktní osoby z přihlášené školy na
začátku března.
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Více informací vám podá kontaktní osoba OZ MMB: Mgr. Lucie Kovandová, DiS. (Malinovské
náměstí 3, Brno; tel.: 542 173 074; e-mail: kovandova.lucie@brno.cz).
Formulář přihlášky naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

Soutěž „Najdi maskota“
Oddělení motivačních programů Odboru životního prostředí MMB vyhlásilo od 1. ledna v rámci
kampaně #PripravBrno soutěž „Najdi maskota“. Cílem je svézt se speciálně polepenou tramvají,
která jezdí Brnem převážně na trase linky č. 1 a 12. Až do konce března najdou studenti a žáci uvnitř
tramvaje nalepeného maskota kampaně spojeného s edukací do škol v oblasti klimatické změny
https://priprav.brno.cz/dokumenty/edukace-v-oblasti-zmeny-klimatu/. Jejich úkolem pak bude obrázek
maskota v tramvaji vyfotografovat nebo si s ním udělat selfie a zveřejnit to jako příspěvek na svůj
instagramový, facebookový nebo twitterový profil pod #pripravbrnomaskot s označením
@brnomycity.
Ve hře je deset možných výher. Hlavní cenou bude elektrokoloběžka a další ceny převážně spojené
s podporou udržitelné dopravy v Brně, jako je roční přenosná šalinkarta nebo roční tarif na zapůjčení
kola. Další zajímavou cenou je rodinná přenosná vstupenka do zoo. V příloze najdete informační leták,
který je vyvěšen ve speciální soutěžní tramvaji.
Více informací o soutěži a jejích pravidlech: https://priprav.brno.cz/soutez/
Na této mapě https://mapa.idsjmk.cz/ si lze najít tramvaj #PripravBrno (č. 1596) a zjistit, kde se právě
nachází.

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).
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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 minulého čísla Školního
zpravodaje.

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 dvou letáčcích v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
Školního zpravodaje.

Zoo Brno a SEV Hlídka
Výukové programy a exkurze v Zoo Brno
Všechny žáky a jejich učitele srdečně zveme na návštěvu zoologické zahrady. V rámci přírodovědy
nebo biologie u nás můžete absolvovat některý z nabízených výukových programů. Každý program je
koncipován do dvou částí, celková délka většinou představuje dvě hodiny. První část programu
probíhá ve výukovém sále ve správní budově zoo. Výuku v sále doplněnou dotazy žáků zoopedagog
zpestřuje ukázkou živého zvířete nebo přírodnin. Druhou část programu žáci absolvují v areálu zoo,
kde pozorují vybrané druhy zvířat, které se vztahují k probíranému tématu. Cena vstupného pro žáky
a studenty: 100 Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma (1 pedagog na 10 žáků).
Kromě výukových programů nabízíme školním kolektivům také EXKURZE s průvodcem, které jsou
vhodné pro všechny věkové kategorie. Během společné dvouhodinové prohlídky vás seznámíme
s některými druhy zvířat, jejich chováním i potravou, problematikou ochrany přírody a významem
zoo. Exkurze je doplněna ukázkou některých přírodnin.
Nabídku výukových programů, včetně online rezervace najdete na:
https://www.zoobrno.cz/vzdelavani/vyukove-programy-a-exkurze

Akreditované programy na SEV Hlídka a v Zoo Brno
Na období jara jsme připravili v Zoo Brno a ve Středisku ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk
akreditované programy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na všechny nabízené
programy se zájemci mohou hlásit už nyní na mailu musilova@zoobrno.cz. Do mailu stačí uvést
jméno a příjmení, datum narození (kvůli vystavení certifikátu), organizaci a pokud proběhne platba
fakturou, tak fakturační údaje. Všechny programy jsou určené pro pedagogy a pracovníky MŠ, ZŠ,
středisek volného času, ekologických center. Programy probíhají v délce 4 hodiny, mezi jednotlivými
bloky jsou plánované krátké přestávky. Účastníci získají certifikát s číslem akreditace a u některých
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programů i pracovní listy. Cena programu je 250 Kč. Bližší informace k jednotlivým programům
zájemci obdrží před termínem programu.

Význam zoo ve vzdělávání – zoo jako učební pomůcka ve vzdělávání předškoláků
a žáků prvního stupně ZŠ
Termín konání:
4. 3. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin v Zoo Brno
Lektoři:
Mgr. Petr Suvorov, Mgr. Jana Galová
Historie zoologických zahrad; Přehled vzdělávacích aktivit v Zoo Brno; Výchova dětí k ochraně
přírody a trvale udržitelnému rozvoji; Spolupráce zoologických zahrad; Záchranné projekty;
Představení výukových programů a seznámení s jejich přínosem a využitím ve výuce dětí; Exkurze po
Zoo Brno
Absolvování daných témat ukáže účastníkům akce, jak využít prostředí zoologické zahrady při
realizaci vlastních vzdělávacích aktivit s dětmi a do jakých aktivit zoologické zahrady se mohou se
svou skupinou zapojit.

Pokusy pro nejmenší
Termín a místo konání: 19. 3. 2022 od 9:00 do 13:00 hodin ve SEV Hlídka, Brno, park Špilberk
Lektor:
Mgr. Radek Matuška
Seminář, který je teoretickou i praktickou ukázkou aktivit v oblasti chemie pro práci s nejmenšími
dětmi za využití minimálního množství pomůcek a s minimální náročností. U každého pokusu
následuje i vysvětlení postupu. Na konci akce bude každý z účastníků schopen sestavit pro děti
program v oblasti chemie a podnítit v nich tím zájem o tuto vědu a přírodu vůbec. Vhodné i pro MŠ.

Praktické poznávání ptačích druhů – ornitologická exkurze
Termín konání:
1. 4. 2022 od 16:00 do 20:00 hodin a 9. 4. 2022 od 9:00 do 13:00 hodin.
Lektor:
Mgr. Kryštof Horák
Program bude kromě teoretické části na SEV Hlídka probíhat v terénu parku Špilberk, který je hojně
navštěvovaný kolektivy dětí. Účastníci se naučí nejen rozpoznávat běžné ptačí druhy žijící v této
oblasti podle morfologie, ale i podle zpěvu. Dozví se o ekologických nárocích jednotlivých druhů,
o jejich chování a o možnostech, jak ptáky s dětmi pozorovat. Na závěr lektor zodpoví dotazy
účastníků.
Na všechny zájemce o programy se budeme těšit.
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
Odbor školství a mládeže srdečně zve na semináře realizované v rámci projektu MAP II.
V návaznosti na epidemiologickou situaci budou semináře do odvolání probíhat formou online
prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz přes přístup „HOST“.

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
Efektivní komunikace s rodiči a dalšími partnery ve vzdělávání –
možnosti využití mediačních a facilitačních technik
Anotace: Workshop bude probíhat jako případové setkání, tedy interaktivní formou na konkrétní
témata účastníků, účelem setkání je hledání možností řešení s využitím mediačních a facilitačních
technik a sdílení zkušeností z praxe. Obsahem workshopu je představení účastníků, teoretický úvod do
mediačních a facilitačních technik, dále jejich aplikace do reálných situací a předávání zkušeností
a inspirací mezi účastníky. Přínosem je vytváření a spoluvytváření vlastního komunikačního stylu
v náročných situacích. Cílem je podpora pracovníků školy při jednání s rodiči a dalšími partnery při
vytváření vzájemné spolupráce s ohledem na potřeby dětí.
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

8. února 2022 od 08:30 do 11:30 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Eva Janíčková
pedagogové ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠD, asistenti pedagoga

Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

9. února 2022 od 13:30 do 16:30 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Eva Janíčková
pedagogové ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠD, asistenti pedagoga

Nadané dítě a jeho vstup do ZŠ
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

3. března 2022 od 08:00 do 11:30 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
PhDr. Miloslava Svobodová
pedagogové MŠ, ŠD a ZUŠ
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Nadané dítě na 1. stupni ZŠ
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

17. března 2022 od 14:00 do 17:30 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
PhDr. Miloslava Svobodová
pedagogové MŠ, ŠD a ZUŠ

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.

Čtenářská pregramotnost
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

10. února 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Jiřina Bednářová
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Výchovné střípky aneb doporučení pro rodiče úzkostnějších dětí
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

15. února 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Renata Abrahamová
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Rozvoj smyslového vnímání
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

28. února 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Lenka Bínová
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Školní zralost
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

1. března 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Jiřina Bednářová
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Výchovné vedení předškoláka k úspěšné adaptaci
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

15. března 2022 od 17:00 do 19:00
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Renata Abrahamová
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku
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Informace k programovacímu období fondů EU 2021+
OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)
Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince 2021 jako první český
operační program pro programové období 2021–2027 předložen ke schválení Evropské komisi.
V rámci OP JAK budou stejně jako v OP VVV probíhat projekty zjednodušeného financování, tzv.
Šablony.
Dle předběžného harmonogramu výzev bude první kolo Šablon pro mateřské školy a základní školy
vyhlášeno v dubnu 2022. K podporovaným aktivitám budou patřit:
• personální podpora (včetně ověření modelu parametrizace pozic školního psychologa
a speciálního pedagoga v ZŠ);
• osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů;
• aktivity rozvíjející ICT;
• extrakurikulární a rozvojové aktivity;
• spolupráce ZŠ a SŠ;
• vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning;
• individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání;
• stáže pedagogických pracovníků.

I N T E G R O VA N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M
Integrovaný regionální operační program (IROP) byl dne 5. listopadu 2021 schválen vládou ČR.
Strategický dokument na období 2021-2027 je podporován z evropských fondů a je určen na rozvoj
obcí, měst a regionů.
V souvislosti se vzděláváním byly identifikovány na národní úrovni tyto problémové oblasti jako
prioritní témata podpory:
• nedostatečné kapacity, dostupnost a stavebně technický stav mateřských škol v městských
aglomeracích a jejich bezprostředním zázemí, případně v území s vysokým kladným migračním
saldem;
• nevyhovující kapacity a stavebně technický stav základních škol, středních škol, středních
a vyšších odborných škol a školských poradenských zařízení, který neodpovídá aktuálním
trendům a požadavkům na kvalitní vzdělávání a služby ve vztahu k měnícím se nárokům
a požadavkům na vzdělávání a poskytování služeb;
• zvyšující se regionální a místní rozdíly v dostupnosti vzdělávání v důsledku nerovnoměrného
demografického vývoje, migračních trendů a dalších;
• přílišná decentralizace odborného vzdělávání v některých regionech, odborné vzdělávání a jeho
nesoulad s požadavky regionálních trhů práce;
• rozdílná připravenost absolventů na uplatnitelnost na pracovním trhu;
• nedostatečná infrastruktura pro zájmové neformální vzdělávání a celoživotní učení
neodpovídající aktuálním trendům a požadavkům ve vzdělávání;
• chybějící či nedostatečné zázemí škol pro rozvoj komunitních aktivit;
• nedostatečná kvalita a nízká míra zabezpečení vnitřní konektivity základních, středních
a vyšších odborných škol;
• nedostatečné zázemí pro kvalitní práci pedagogických i nepedagogických pracovníků škol
a školských zařízení.
Mateřské školy
• zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována
nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších;
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•

zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde
jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí.

Základní školy
• Podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ (i vybudování center
odborné přípravy) ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci
s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
• budování vnitřní konektivity škol;
• budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality
poskytovaných služeb;
V doprovodné části projektu byly zmíněny aktivity směřující k budování a modernizaci:
• zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
o zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě
vzdělávání ve školách (např. kabinety);
o vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi
(např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti),
které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
Jaké by měla mít finanční podpora přínosy?
• navýšení kapacity a zvýšení kvality mateřských škol a umožnění dřívějšího návratu rodičů zpět
na trh práce;
• vyšší uplatnitelnost rodičů malých dětí na trhu práce díky fungování školních družin a školních
klubů a díky tomu slaďování rodinného a pracovního života;
• zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, jejich adaptabilita na potřeby trhu práce
prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol, školských zařízení a vzdělávacích
institucí, zejména prostřednictvím investic do odborných učeben s cílem posílit kvalitní
vzdělávání;
• zkvalitnění vnitřní konektivity a kybernetické bezpečnosti ZŠ;
• vytvoření zázemí pro komunitní aktivity ve vzdělávacích zařízeních vedoucí k sociální inkluzi;
• zvýšení kapacity školských poradenských zařízení či rozšíření spektra jimi nabízených služeb,
např. v oblasti diagnostiky žáků.
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
V Z DĚ L ÁVA CÍ P RO J E KT Y PAM Ě T I NÁ RO DA JI Ž NÍ M OR AVA
Díky finanční podpoře Magistrátu města Brna se žáci 2. stupně brněnských základních škol pravidelně
již několik let mohou účastnit projektu Příběhy našich sousedů. V rámci tohoto projektu žákovské
dokumentaristické týmy natočí celoživotní vzpomínky pamětníků. Zaznamenané příběhy zpracují do
audio, video nebo animovaných reportáží. To vše za podpory lektorů z Post Bellum. Výstupy jsou
umístěny na webu www.pribehynasichsousedu.cz a žáci své příběhy představují na slavnostní
závěrečné prezentaci.
Další aktivitou pro mládež je Divadelní kroužek Paměti národa určený dětem ve věku 11–14 let.
Účastníci se schází jedenkrát týdně v Institutu Paměti národa na Radnické, kde společně
s profesionálními lektorkami objevují, tvoří a pomocí divadelních technik hledají cesty, jak vyprávět
téměř zapomenuté příběhy 20. století. „V návaznosti na téma prvního semestru, tedy Genius loci:
Duch místa – Dech osudů – Duše člověka a společně zvolené období komunismu, budeme dále
prohlubovat stávající příběhy lidí i míst spojených s městem Brnem, ale i hledat nové, abychom je
nakonec přetavili ve vlastní autorskou inscenaci s prvky site-specific,“ shrnuje plány na letošní únor –
květen lektorka Tereza Chvátalová. Přihlášky mohou zájemci podávat do 15. února 2022 na mail
michaela.chalupska@postbellum.cz.
Pro celé třídy pak nabízíme zážitkové workshopy vytvořené na základě skutečných příběhů.
Žáci a studenti se během zážitkových workshopů přesunou v čase do doby vzniku Československa,
seznámí se s životem v protektorátu, zpřítomní si pojmy odboj či holokaust, pocítí krutost padesátých
i naději šedesátých let, nahlédnou do období normalizace. Pomocí prožitkového učení formulují své
postoje a názory, učí se samostatně kriticky myslet a poznávají dějiny 20. století.
Více o našich projektech se dozvíte na stránkách www.postbellum.cz, kde se také můžete přihlásit
k účasti na zážitkovém workshopu. V případě dotazů či zájmu o některý z našich projektů či jinou
spolupráci se můžete obracet na vedoucí vzdělávacích projektů pro jižní Moravu Michaelu
Chalupskou, michaela.chalupska@postbellum.cz.

N A BÍ D KA V I DA BR NO
VIDA Brno nabízí online vzdělávání pro žáky:
SÍLA – online science show
Představení plné otázek a překvapivých pokusů, které se řídí Newtonovými pohybovými zákony. Cena
50 Kč/za žáka. Více informací:
https://vida.cz/skoly/sila?utm_source=ecomail&utm_campaign=online-predstavenipokusy&utm_medium=email&utm_term=29387&ecmid=10762
100 experimentů do školy
Na zpestření výuky přírodovědných předmětů je připraveno 100 pokusů nebo materiálů. Vhodné i pro
žáky 1. stupně ZŠ. Více informací:
https://vida.cz/d/pokusy-do-skoly?utm_source=ecomail&utm_campaign=online-predstavenipokusy&utm_medium=email&utm_term=29387&ecmid=10762
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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.
Bastion – opevnění
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.
Vodojemy na Špilberku

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 Brno na Špilberku
Středověké město a hrad (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)
Brno ve švédském obležení (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)
Jak šlo řemeslo Brnem (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)
Expozice Od moderny po současnost
Umění v kapse 1 (Cílová skupina. MŠ a 1. stupeň ZŠ)
Umění v kapse 2 (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Oživ obraz! / Dílna animovaného filmu (Cílová skupina: 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
Online program: www.horaher.cz
www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/

Tichý svět a Vila Tugendhat – program pro neslyšící návštěvníky
Jedním z poslání organizace Tichý svět je vedle sociálních služeb pro osoby se sluchovým
a kombinovaným postižením také odstraňování komunikačních bariér. Proto se spojila s Muzeem
města Brna, konkrétně samostatným oddělením Vila Tugendhat, aby připravila program pro neslyšící
návštěvníky.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.
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SOUTĚŽE
B A BY L O N ANE B R O Z UM Í M E ( S I ) ?
V letošním roce zveme vaše žáky k účasti v již 9. ročníku této soutěže ve čtenářské gramotnosti.
Školní kolo proběhne na vašich školách v termínu od 14. 2. do 18. 2. 2022 (pokud budou žáci
prezenčně ve škole), městské kolo se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 13:00 hod. na vašich školách
online formou. Informace k přihlašování žáků do soutěže spolu se zadáním obou kategorií budou
zaslány na všechny školy začátkem února. Prosíme zájemce o účast v soutěži, aby se přihlásili do
soutěže na našich webových stránkách www.zskuldova.cz (v sekci Babylon), kde budeme v případě
změn aktualizovat pokyny a termíny soutěže.
Čtenářské klání proběhne ve dvou kategoriích, a to v první kategorii určené pro 5. ročník a ve druhé
kategorii určené společně pro 6. a 7. ročník.
Soutěž opět získala záštitu 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka.
Těšíme se na účast vašich žáků v městském kole.
Kontakt: Mgr. Michaela Jedličková, organizátor soutěže, mjedlickova@zskuldova.cz, 545 425 063

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

ŠKOLENÍ A KURZY
B I BL I O BO X V P E D AG O G I CKÉ K NI H O V N Ě J . A. KO M E NS KÉ HO
Bibliobox poslouží čtenářům knihovny k vracení knih mimo otevírací dobu knihovny, o víkendech
a svátcích. Byl navržen a vyroben speciálně pro potřeby knihovny. Lze jej otevřít pomocí čipu či
čárového kódu uživatelů a v případě potřeby jej lze využít také pro bezkontaktní výdej dokumentů.
Více informací: https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/otevreni-biblioboxu-v-pedagogickeknihovne-j-komenskeho

V Ý Z VA Š KO L Á M
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského systematicky shromažďuje písemné
dokumenty, tištěné dokumenty, fotografický materiál a trojrozměrné artefakty, které dokumentují
historii a vývoj českého školství od středověku až po současnost.
Kontaktní osoba:
PhDr. Jan Šimek, Ph. D., jan.simek@npmk.cz, 257 533 455
Více informací:
https://www.npmk.cz/…oly
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P UBL I K ACE K R E F O R M Ě V Z DĚ L ÁVA CÍ CH S Y S T É M Ů
Světově uznávaný expert na vzdělávací reformy Michael Fullan v publikaci Správné hybné síly pro
úspěch systému jako celku pojmenovává, proč považuje současné vzdělávací systémy za zastaralé
a proč pokusy o jejich změnu v posledních desetiletích nebyly příliš úspěšné. Vyjadřuje se k řadě
dilemat, která jsou aktuálně diskutována i v českém prostředí, jako je rostoucí nerovnost v přístupu ke
vzdělání, problematika hodnocení a klasifikace nebo důsledky „rozřazování” žáků na základě testů
zaměřených na nacvičené akademické znalosti.

S T UDI E O Ř E DI T E L Í CH Š KO L V ČE S KU
Stav ředitelské profese v Česku mapuje analýza Karla Garguláka, Štěpána Kmenta a Václava Korbela
Český ředitel: Kompetence, výsledky a dobrá praxe, která vyšla na začátku prosince v rámci publikace
k výroční konferenci Aspen Institutu Kam kráčíš, Česko 2021. Nabízí dvě případové studie úspěšných
škol a dokládají na nich, jaké konkrétní činnosti vedou ke kultuře školy „postavené na vzájemné
spolupráci a porozumění cílům vzdělávání všemi aktéry“ a jak se to odráží v lepších výsledcích žáků.

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/

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
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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
K O UP Ě , P RO D E JE
Brněnská mateřská škola prodá 40 ks použitých skládacích lehátek na odpočinek dětí. Perfektní stav,
čistá, cena dohodou. Bližší informace a domluva na tel. č. 737 513 376.

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace
přijme uklízečku na 0,85 úvazek /34 hodin týdně.
Nástup únor, nebo březen 2022.
V případě zájmu volejte na tel. 724 546 447 nebo piště na e-mail mssnp@seznam.cz.
Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace
hledá dvě pomocné pracovnice do kuchyně.
Pracovní doba 6:30–15:00 hod., platové zařazení dle tarifních tabulek.
Nástup od 1. 2. 2022. Informace na telefonu 733 537 392 – vedoucí kuchyně.

Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Hledám práci na pozici vedoucí školní jídelny – dlouholetá praxe jako vedoucí.
Možný nástup od 1. 3. 2022.
Kontakt:
tel. 731 459 849
Vyučená kuchařka – důchodkyně hledá práci ve školní jídelně na zkrácený úvazek, výdej obědů či jako
pomocná síla (10:00–14:00 hod, Brno-střed).
Kontakt:
tel. 736 412 735

P O DĚ KO V Á NÍ RO D I ČO V S K É V E ŘE JN O S T I
Rodiče dětí z MŠ Soukenická 8 Brno děkují celému kolektivu školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Danou
Vojtkovou za vzornou péči o děti, jimž připravují velmi kvalitní program.
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