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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině
H L AV NÍ M E TO D I CK É M AT E RI ÁLY P Ř I P RAV E N É M Š M T P RO Š KO LY
•

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství – pro všechny
školy a školská zařízení (MŠMT). (21. 3.2022) (Tento materiál naleznete v elektronických
přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.)
• Informace pro školská poradenská zařízení o tom, jak poskytovat poradenské služby žákům
z Ukrajiny (česky) – pro školská poradenská zařízení (MŠMT). (21. 3. 2022)
• Dvojjazyčné vzory informací o přijetí a nepřijetí do MŠ a ZŠ a žádosti k přijetí na MŠ a ZŠ
(česky a ukrajinsky) – pro ředitele MŠ a ZŠ (MŠMT). (21. 3. 2022)
• Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR (česky / ukrajinsky) – příručka pro rodiče
ukrajinských dětí (MŠMT). (7. 3. 2022)
• Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR je určený pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné
školy a jejich zřizovatele (MŠMT).
• Příručka pro školy v době katastrofické události (Národní ústav duševního zdraví společně
s MŠMT) Jde o zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol.
Více informací: https://www.edu.cz/ukrajina/

Zvláštní informace pro žadatele o nostrifikaci z Ukrajiny
Informace pro držitele ukrajinských diplomů vydaných do 27. 02. 2000
Na ukrajinské diplomy vydané v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně se vztahuje
„Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou
vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských
socialistických republik“ (podepsaný dne 6. června 1972 v Praze, publikovaný v českém jazyce pod
č. 123/1973 Sb.), (dále jen „Protokol“).
Protokol zakotvuje rovnocennost diplomů vydávaných po absolvování vysokých škol
v Československé socialistické republice a Svazu sovětských socialistických republik, jehož byla
Ukrajina součástí. Protokol se plně aplikuje na diplomy vydané výhradně v období od 6. června 1972
do 27. února 2000 včetně a tyto diplomy jsou automaticky bez řízení o nostrifikaci rovnocenné
s diplomy českými.
Protokol pozbyl platnost pro Českou republiku a Ukrajinu jakožto nástupnické státy Československé
socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik podle sdělení Ministerstva
zahraničních věcí publikovaného ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 81/2000 Sb. m. s. dnem
28. února 2000. V souladu s ustanovením čl. 70 odst. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy o smluvním právu
(č. 15/1988 Sb.) zánik mezinárodní smlouvy se nedotýká žádného práva, které vzniklo při provádění
dané smlouvy do jejího skončení.
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Informace pro nositele ukrajinského vysokoškolského vzdělání s neúplnými doklady
o vzdělání
K žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (tzv. nostrifikaci) se dokládá
diplom a dodatek k diplomu (či jiný obdobný dokument obsahující podrobnosti o absolvovaném
vzdělání), které jsou originály nebo ověřenými kopiemi.
Na ukrajinské občany s dočasnou ochranou či zvláštním vízem vydaným Ministerstvem vnitra bude
při řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pohlíženo jako na osoby
v podobné situaci jako uprchlíci, tzn. mohou čestným prohlášením nahradit chybějící doklady
o vzdělání (diplom a dodatek k diplomu), které ukrajinský občan jako žadatel o nostrifikaci není
schopen doložit.
Držitel dokladu o udělené ochraně či zvláštního víza pro občany Ukrajiny k žádosti přiloží úředně
ověřenou kopii tohoto dokladu.
§ 90 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje držitelům mezinárodní ochrany formou
azylu nebo doplňkové ochrany nebo uprchlíkům či vyhnancům nebo osobám v podobné situaci jako
uprchlíci nahradit chybějící doklady o vzdělání, které žadatel není schopen doložit, čestným
prohlášením. Na ukrajinské občany s dočasnou ochranou či zvláštním vízem vydaným Ministerstvem
vnitra bude při řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pohlíženo jako na
osoby v podobné situaci jako uprchlíci.
V případě chybějícího dodatku k diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného
prohlášení, které bude obsahovat tyto informace: Název absolvované vysoké školy, sídlo absolvované
vysoké školy, místo studia, úroveň dosaženého vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské,
popřípadě jiné), název absolvovaného studijního programu/oboru, dobu studia, výčet předmětů či
informace o absolvovaných předmětech, příp. praxe, informace o obsahu závěrečných zkoušek
a o absolventské práci, příp. jakékoli další informace, které je žadatel o absolvovaném vzdělání
schopen poskytnout.
V případě chybějícího diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení,
které bude obsahovat tyto informace: Název absolvované vysoké školy, sídlo absolvované vysoké
školy, název či typ vysokoškolského diplomu (bakalářský, specialisty, magisterský, kandidáta věd,
doktorský, případně jiný), název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo pouze rok
vydání diplomu, příp. jakékoli další informace, které je žadatel k popisu daného dokladu schopen
poskytnout.

Informace o struktuře vysokoškolského vzdělávacího systému Ukrajiny
Pro případné další informace je možné se v českém nebo anglickém jazyce obracet na informační
elektronickou adresu k agendě uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
nostrifikace@msmt.cz.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-onostrifikaci-z-ukrajiny?lang=1&ref=m&source=email

Vysokoškolský systém Ukrajiny
Ukrajinské vysoké školy na základě akreditace udělují kvalifikace (diplomy) čtyř stupňů:
1. Mladší specialista: Krátké vyšší vzdělání, jedná se o neúplné vysokoškolské vzdělání, které není
srovnatelné s vysokoškolským vzděláním v České republice. O jeho uznání je možné si žádat na
úrovni vyššího odborného vzdělání. K uznávání nižších stupňů vzdělání více informací zde.
Držitel diplomu mladšího specialisty má právo přístupu do bakalářského studijního programu,
který tak může být zkrácen.
2. Bakalář: První úplný (cyklus) vysokoškolského vzdělání
3. Specialista / Magistr: Druhý cyklus vysokoškolského vzdělání.
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4. Doktor filosofie / Kandidát věd / Doktor věd: Třetí cyklus vysokoškolského vzdělání.
Přehled vysokoškolského vzdělávacího systému Ukrajiny zde.
Ukrajina absolventům prvního (bakalářského) a druhého (magisterského) cyklu neuděluje akademické
tituly (ступінь), ale tzv. kvalifikace (кваліфікації). Jestliže samotným diplomem nebylo v zemi
původu přiznáno právo používat akademický titul, nelze ho přiznat ani v České republice.
Informace vycházejí z internetových stránek oficiálního ukrajinského národního informačního
střediska pro akademickou mobilitu ENIC Ukraine: http://www.enic.in.ua/index.php/en/about-enicnaric.
Informace o vzdělávacím systému Ukrajiny naleznete v plném znění včetně grafiky v elektronických
souborech tohoto čísla Školního zpravodaje.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vysokoskolsky-systemukrajiny?lang=1&ref=m&source=email

Pomoc handicapovaným a znevýhod něným dětem z Ukrajiny
Konto Bariéry založilo v reakci na ozbrojený konflikt na Ukrajině nový sbírkový projekt Vzdělání bez
bariér.
Vybrané peníze pomohou handicapovaným a sociálně znevýhodněným dětem, které do České
republiky přicházejí z válkou zasažených oblastí, se začleněním do vzdělávacího systému. Pomoc
bude Konto Bariéry koordinovat se školami všech stupňů a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
Z výtěžku sbírky bude nadace handicapovaným nebo sociálně znevýhodněným dětem z Ukrajiny
financovat všechny typy kompenzačních pomůcek, osobní asistenci, nebo psychologickou podporu
a podobně. Školy a školská zařízení se mohou o pomoc přihlásit na e-mail: info@bariery.cz nebo
telefon: + 420 224 230 216.
Odkaz: https://www.msmt.cz/pomoc-handicapovanym-a-socialne-znevyhodnenym-detem-z

Operační program Jan Amos Komenský – ŠABLONY I
Údaje o výzvě – žadatelé:
Šablony pro MŠ a ZŠ I
• Mateřské školy (MŠ)
• Základní školy (ZŠ) včetně školních družin (ŠD) a školních klubů (ŠK)
• Střediska volného času (SVČ)
• Základní umělecké školy (ZUŠ)
• Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – pro institucionalizaci pozic školní psycholog (školní
speciální pedagog)
Předpokládaný termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí:
květen 2022
Termín ukončení příjmu žádostí:
březen 2023
Více informací: https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/03/Prezentace_Sablony.pdf
O bližších údajích týkajících se této výzvy se diskutovalo na Setkání odborných partnerů k Šablonám
MŠ a ZŠ I OP JAK a Šablonám SŠ a VOŠ I OP JAK online 28. února 2022.
Otázky odborné veřejnosti a odpovědi ze strany MŠMT naleznete na tomto odkazu:
https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/03/OPJAK_Sablony_28.2.2022_zapis.pdf
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Veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV
21. března 2021 začalo veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV.
Dokument přehledně a srozumitelně provede hlavními změnami, ke kterým má ve školách se
zavedením revidovaného RVP ZV v roce 2025 dojít. Nyní je v pracovní verzi určený k dalším
připomínkám a podnětům od veřejnosti. Připomínkování končí 21. dubna 2022.
Dokument, připomínkovací formulář a všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách,
které mapují a zaznamenávají práci Expertního panelu na revizi: Dokument k připomínkám
Odkaz: https://www.npi.cz/aktuality/5880-pripominkovani-hlavnich-smeru-revize-rvp-zv

Dotační výzva pro rok 2022 na podporu doučování pro ZŠ, SŠ
a konzervatoře
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků
pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž
zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro podávání žádostí o poskytnutí
dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Jedná se o implementaci „Reformy 3.2.3 Doučování "
prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na
adrese https://is-npo.msmt.cz. IS-NPO pro vkládání žádostí je otevřen od pátku 18. března 2022.
Žádost musí být podána nejpozději do 18. dubna 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být
žádost tento den již doručena na MŠMT!
Podrobně je proces od registrace až po podaní žádosti (včetně dalších informací) v systému IS-NPO
popsán v Manuálu pro podávání žádostí v systému IS-NPO (Manuál ke stažení).
V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu aneta.nekvindova@msmt.cz
nebo využít webového formuláře nebo telefonické infolinky na stránkách https://doucovani.edu.cz/faq.
Další informace k doučování, včetně metodické podpory, vzorů k vykazování, materiálů k puovinné
publicitě apod. naleznete na stránkách https://doucovani.edu.cz/.
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dotacni-vyzva-prorok-2022-na-podporu-doucovani-pro-zs-ss-a?source=email

Dotační výzva na podporu doučování žáků pro státní neziskové
organizace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků se
sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace
na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Jde o implementaci „Reformy 3.2.3 Doučování“
prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Kompletní text samotné výzvy v PDF ke stažení:
Výzva_doucovani_NNO reforma 3.2.3_(rok 2022).pdf
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnutidotace-v-ramci-npo-reforma-3-2-3-doucovani-nno

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci
Národního plánu obnovy
Ministerstvo školství, mládež a tělovýchovy zveřejňuje informace o Výzvě k předkládání návrhů
projektů v rámci Národního plánu obnovy s názvem „Implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu
obnovy“.
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Cílem Výzvy je připravit a realizovat řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání poskytováním
vícevrstvé podpory školám v obtížných podmínkách.
Dílčím cílem výzvy je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol dle indexu
socioekonomického znevýhodnění.
Výzva NPO Reforma 3.2.2
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnutidotace-v-ramci-npo-reforma-3-2-2

Výzvy na integraci cizinců a podporu vzdělávacích aktivit
národnostních menšin
MŠMT vyhlásilo 16. 3. 2022 tyto výzvy:

Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022
Nově mohou v tomto dotačním titulu získat podporu i základní školy zřizované obcemi, u nichž od
školního roku 2019/2020 došlo k významnému nárůstu podílu žáků cizinců ve škole (nárůst je
minimálně o deset procentních bodů) z důvodu pobytu zaměstnanců a jejich rodin s jiným než českým
občanstvím v regionu.
Dotaci lze získat na tvorbu metodických, výukových a vzdělávacích materiálů a programů, podporu
spolupráce rodiny a školy, mimoškolní volnočasové aktivity, kulturní a osvětové akce, letní školy,
podporu odborných pedagogických, interkulturních pracovníků, asistentů a tlumočníků.
Ukončení příjmu žádostí: 18. 4. 2022
Informace o výzvě naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-napodporu-aktivit-integrace-cizincu-2022
UPOZORNĚNÍ: Jedná se o standardní výzvu, která se žádným způsobem netýká současné krize
na Ukrajině. Pro zabezpečení potřeb dětí a žáků, kteří se ocitli v ČR v souvislosti s touto krizí, budou
vypsány další dotační výzvy.

Výzva na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022
Podporu mohou získat právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané
ve školském rejstříku.
Dotaci lze získat na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a podporu aktivit
národnostních menšin.
Ukončení příjmu žádostí: 19. 4. 2022
Informace o výzvě naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-propodavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2022
UPOZORNĚNÍ: Jedná se o standardní výzvu, která se žádným způsobem netýká současné krize
na Ukrajině. Pro zabezpečení potřeb dětí a žáků, kteří se ocitli v ČR v souvislosti s touto krizí, budou
vypsány další dotační výzvy.

Dotační výzva k podpoře školního stravování žáků ZŠ v roce 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2022 dotační výzvu
k podpoře školního stravování žáků základních škol podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů. Účelem této dotační výzvy je podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol,
jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Dotaci lze využít také pro žáky, kteří jsou
konfliktem na Ukrajině donuceni hledat útočiště v České republice a pobývají zde na základě víza za
účelem strpění. Současně bude navázána a podpořena spolupráce ministerstva, základních škol
a zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních
neziskových organizací v této oblasti.
Příjemcem dotace mohou být pouze právnické osoby zřízené v některé z následujících právních forem:
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•
•
•

spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
• obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních
služeb, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církevních a náboženských
společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 18. dubna 2022.
Veškeré informace jsou uvedeny zde: DV Obědy 2022 vyhlaseni web.pdf
DV Obedy 2022 prilohy.docx
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-vyzva-k-podpore-skolnihostravovani-zaku-2022?lang=1&ref=m&source=email

Výzva na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
v roce 2022
Účelem dotace z této Výzvy je podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na úrovni
ústředních a mezinárodních kol pořádaných v České republice, a to na uspořádání ústředního kola
soutěže, finančního zajištění účasti žáků na mezinárodním kole soutěže, které navazují na vzdělávací
oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.
Žádosti pro rok 2022 se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese
https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 18. 03. 2022. v nočních
hodinách. Žádost musí být podána nejpozději do 20. 4. 2022.
Výzva na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
2022.pdf
Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Komárek (oldrich.komarek@msmt.cz)
Odkaz:
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-na-podporu-ustrednich-a-mezinarodnich-kol-soutezi-a1?lang=1&ref=m&source=email

Výzva pro podávání žádosti – dotace na aktivity v oblasti primární
prevence rizikového chování
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti primární prevence rizikového
chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022:
Účelem této výzvy je snižování výskytu rizikového chování a vytváření vhodného prostředí pro
zdravý rozvoj žáků ve školách a školských zařízeních. Podporované jsou 3 tematické moduly:
Modul A podporuje realizaci preventivních programů škol prostřednictvím všeobecné, selektivní
a indikované prevence rizikového chování a aktivit na podporu duševního zdraví ve školách
a školských poradenských zařízeních.
Modul B podporuje předávání informací z oblasti školské prevence rizikového chování, vzdělávání
v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti podpory duševního zdraví určené pro
pedagogické pracovníky a budoucí pedagogy.
Modul C podporuje realizaci aktivit popsaných v modulech A a B na úrovni kraje a dále vytvoření
a podporu činnosti krizových intervenčních týmů s působností na úrovni krajů pro práci ve školách
a školských zařízeních.
V modulu A a B jsou oprávněnými žadateli spolky, ústavy, nadace nebo nadační fondy, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaná církví a náboženskými společnostmi, právnické
osoby vykonávající činnost školského poradenského zařízení zařazeného ve školském rejstříku,
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příspěvkové organizace krajů poskytující komplexní programy primární prevence rizikového chování
a vysoké školy. V modulu C jsou oprávněnými žadateli kraje včetně hlavního města Praha nebo
příspěvkové organizace kraje se souhlasem kraje.
Celková alokace Výzvy činí 39 829 000 Kč.
Žádosti budou podávány prostřednictvím elektronického systému na adrese: https://isprevence.msmt.cz, a to nejpozději do 14. 4. 2022. Předpokládaný termín zahájení sběru žádostí je
18. 3. 2022.
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-pro-podavani-zadosti-oposkytnuti-dotace-2022

Evropská jazyková cena Label
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje ve spolupráci s MŠMT 21. ročník Evropské jazykové ceny
Label. Přihlásit se je možné do 30. 4. 2022.
Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového
vzdělávání. Může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo
o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat
pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2022.
Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 30. 4. 2022 elektronicky na adresu:
label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).
Odkaz:
https://www.dzs.cz/clanek/zverejnili-jsme-termin-pro-predkladani-prihlasek-do-evropskejazykove-ceny-label-2022

Informace Akademické informační agentury (DZS)
Akademická informační agentury (DZS) nabízí školám zasílání kontaktů na zahraniční lektory, kteří
mají zájem učit v České republice. Školy si mohou ze seznamu vybrat a oslovit vhodného kandidáta
samy. Stačí vyplnit krátký dotazník a přihlásit se k odběru nabídek.
Více na:
https://www.dzs.cz/program/ucitele-anglictiny
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/msmt-upozornuje-na-informaciakademicke-informacni-agentury?lang=1&ref=m&source=email
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy
Česká školní inspekce se v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexního
systému hodnocení intenzivně věnuje také problematice sledování, hodnocení a podpory
spravedlivosti ve vzdělávání. Jedním z podstatných výstupů těchto aktivit je ucelený systém indikátorů
spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy, který obsahuje 11 indikátorů rozdělených do čtyř dimenzí.
Ty lze definovat jako širší okruhy podmínek lokalit s vazbou na jevy a procesy ovlivňující průběh
a výsledky vzdělávacího procesu a zahrnují vzdělanostní a ekonomickou úroveň regionu, míru
ohrožení chudobou a sociálním vyloučením, podíl žáků ohrožených školním selháním
a socioekonomický a kulturní status žáků školy.
Mezi konkrétní indikátory, které jsou k jednotlivým dimenzím vztaženy, pak patří vzdělanostní index,
index socioekonomického statusu, průměrný příjem fyzických osob, podíl dětí narozených matkám
s nejvýše základním vzděláním, podíl příjemců státních dávek, výskyt sociálně vyloučených lokalit,
podíl žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami, podíl žáků opakujících ročník, podíl žáků
předčasně ukončujících povinnou školní docházku, podíl žáků nenastupujících do středního
vzdělávání a podíl žáků/cizinců. Připojen je také souhrnný indikátor průměrného socioekonomického
statusu žáků školy na základě připraveného a ověřeného nástroje pro sběr dat ve školách. Ke stažení ve
formátu pdf.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/System-indikatoru-spravedlivosti-vzdelavani-na-uro

Videoprezentace k výroční zprávě České školní inspekce
Česká školní inspekce nabízí videoprezentaci k výroční zprávě s názvem Kvalita a efektivita
vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR ve školním roce 2020/2021.
https://www.youtube.com/watch?v=8UAV5jR2yA0
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Den učitelů
Rada města Brna na své schůzi dne 16. března 2022 projednala návrhy na ocenění pedagogických
pracovníků, kteří byli vybráni v jednotlivých kategoriích „Učitel roku 2022“.
Hodnotící komise sestavená z členů Komise výchovy a vzdělávání RMB vybrala z 21 nominovaných
kandidátů šest pedagogických pracovníků.
Ocenění pedagogové:
I. kategorie „Výrazná pedagogická osobnost roku“
Jana Feitová, učitelka MŠ Brno, Velkopavlovická 15
Michaela Kulísková, DiS., učitelka ZŠ a MŠ Brno, náměstí Svornosti 7
Mgr. Jiří Marvan, učitel ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
II. kategorie „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“
Bc. Yvona Šebestová, ředitelka MŠ Vážka, Rybnická 45
Mgr. Irena Šalamounová, učitelka MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29
PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka ZŠ Brno, Mutěnická 23
Mgr. Alena Fialová, učitelka ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., PedF MU Brno, katedra anglického jazyka a literatury
Slavnostní předání proběhlo 28. března 2022 v Rytířském sále Nové radnice za účasti zástupců vedení
statutárního města Brna.

Právní informace
Od 21. 3. 2022 nabývají účinnosti následující zákony:
•

zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
• zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
• zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Zákony publikované ve Sbírce zákonů naleznete v elektronické příloze tohoto čísla Školního
zpravodaje.
Poradna – k určené MŠ pro děti z Ukrajiny
Je nutné rozlišovat pojem „určená škola“ v závislosti na tom, v jakém právním předpisu nebo návrhu
právního předpisu je použít. V návrhu zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se uvádí „určená
škola“, a to i mateřská škola. Navrhuje se, aby byla tato škola za určitých podmínek určena
zřizovatelem nebo krajským úřadem. Smyslem je zajistit předškolní vzdělávání dítěte, na které se
vztahuje povinnost předškolního vzdělávání.
Ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů se definuje určená základní škola. Je to
škola, která zajišťuje bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku
českého jazyka (nejvíce 200 hodin po dobu nejvýše 10 měsíců výuky).
Návrh zákona naleznete zde: Materiál - Portál Aplikace ODok
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URBAN sportovní hry
V přílohách dnešního čísla Školního zpravodaje naleznete plakátek s pozvánkou na sportovní hry
URBAN CHALLENGE KIDS. Tyto hry se uskuteční 28. 5. 2022 v areálu Integrované střední školy
automobilní, Křižíkova 106/15, Brno-Královo Pole.
Více informací na www.urbanchallenge.cz.

Upozornění na důležité odkazy pro pedagogy – pomoc Ukrajině
OŠML MMB upozorňuje na dva důležité odkazy pro pedagogy týkající se pomoci Ukrajině:
https://www.clovekvtisni.cz/valka-na-ukrajine-podpora-pro-pedagogy-8562gp
https://cizinci.npi.cz/nove-letaky-msmt-pro-ukrajinske-rodice/

Sázení aleje prince Philipa
Dne 23. 4. 2022 se na počest 100. výročí narození prince Philipa uskuteční ve Vestci u Prahy sázení
aleje 100 stromů lípy. Do této akce se lze zapojit koupením svého stromu. Získané finanční prostředky
budou použity na integraci mladých lidí z Ukrajiny.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

Zážitkový závod FAST běh pro žáky ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti víceletých gymnázií se mohou zapojit do FAST běhu v centru Brna
a vyzkoušet si na den roli záchranáře. FAST běh, který pořádá Skupina veřejného zdraví z Fakultní
nemocnice u sv. Anny, prověří nejen rychlost, ale také znalosti různých onemocnění. Pro účastníky
jsou připraveny interaktivní stanoviště první pomoci, sportovní doprovodné aktivity i hudební
vystoupení. Již 4. ročník akce se koná v úterý 24. 5. 2022 od 9.00 do 15.00 hodin na Kraví hoře.
Více informací najdete na facebookových
stránkách Act FAST nebo webu:
www.actfast.cz/aktivity/zavod-fast-beh.
Přijďte společně strávit příjemný den a registrujte své žáky na tomto odkazu: bit.ly/fastbeh.
V případě dotazů prosím pište na hana.cukrova@fnusa.cz.

Soutěž Jak pomáhá ombudsman dětem
Kancelář veřejného ochránce práv vyhlašuje soutěž s názvem Jak pomáhá ombudsman dětem, která
je určena pro žáky a žákyně 2. stupně základních škol a tomu odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Čas na zpracování příspěvků do soutěže je do 30. dubna 2022.
Více informací o této soutěži naleznete na dvou letáčcích v přiložených elektronických souborech
tohoto čísla Školního zpravodaje.

Se školami za zelenější Brno
Vizi enviromentálního projektu společnosti SAKO Brno podpořil svým patronátem Mgr. Petr Hladík,
1. náměstek primátorky města Brna. „Se školami za zelenější Brno“ je osvětově vzdělávací program
zaměřený na žáky základních škol. Jeho ambicí je nenásilnou formou školákům vysvětlit základní
problematiku recyklace či využívání materiálů a nadchnout je pro smysluplné třídění.
Projekt „Se školami za zelenější Brno“ bude probíhat od poloviny dubna do prázdnin a poté znovu od
září do Vánoc. Detailněji jej představíme během setkání v Enviromentálním středisku SAKO Brno.
Kontakt:
Mgr. Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO Brno, a. s., Jedovnická 2 Brno
tel. +420 602 107 608, e-mail: kacirek@sako.cz, www.sako.cz
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Dopravní výchova pro brněnské základní školy a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií
Odbor dopravy Magistrátu města Brna nabízí brněnským školám zdarma možnosti výuky dopravní
výchovy pro školní rok 2021/2022.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.
Nově
je
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).

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkov á organizace
Soutěž pro školy – Into the Wild with English Guide 22. 4. 2022
Jedná se již o osmý ročník zoologické soutěže v anglickém jazyce pro tříčlenná družstva žáků
2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tuto soutěž pro vás již
tradičně připravují studenti Gymnázia Slovanské náměstí Brno spolu se zaměstnanci Zoo Brno.
Přihlašování probíhá do 15. 4. 2022 na https://is.zoobrno.cz/souteze-pro-skoly/. Přihlásit můžete
maximálně dvě družstva z jedné školy. Soutěžící žáci mají i s pedagogickým doprovodem vstup na
soutěž zdarma. Kontakt a informace: galova@zoobrno.cz

Den přírodních věd 1. 5. 2022
Populárně-naučná akce Den přírodních věd se uskuteční 1. 5. 2022 v době od 10:00 do 17:00 hodin
v Zoo Brno.
Na podzim, konkrétně na 5. a 6. října 2022, chystá Zoo Brno i soutěžní verzi Dne přírodních věd pro
základní školy a víceletá gymnázia.

Když mají geny atmosféru
Zoo Brno vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž při příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna
Mendela.
Vytvořte literární či výtvarnou práci na téma život a dílo Gregora Johanna Mendela – co měl rád, čeho
se bál, co vytvořil, co ho v životě provázelo. Fantazii se meze nekladou! Své práce zasílejte do
20. 5. 2022 na adresu Zoo Brno nebo na e-mail: vykydalova@zoobrno.cz.
Nejlepší díla budou oceněna. Více informací najdete na: https://www.zoobrno.cz/vzdelavani/souteze

Krajské kolo celostátní přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list 5. 5. 2022
Soutěž pro šestičlenná družstva dětí ze základních škol, víceletých gymnázií, přírodovědných kroužků
a oddílů soutěžících ve třech kategoriích. Soutěž se koná ve spolupráci s ČSOP. V areálu Zoo Brno
bude připravená stezka s úkoly z oblasti přírodovědy a ekologie podle jednotlivých věkových
kategorií.
Účast v soutěži je zdarma. Vítěz kategorie mladší a starší žáci může využít možnosti zúčastnit se
celostátního kola soutěže. Kapacita soutěžících je 100. Možnost přihlášení bude spuštěná od 5. dubna
na https://is.sevhlidka.cz. Přihlašování bude ukončené po dosažení kapacity nebo 30. 4. 2022. Bližší
informace na musilova@zoobrno.cz nebo telefonním čísle +420 727 915 876.
Více informací o uvedených akcích Zoo Brno naleznete na letáčku v přiložených souborech tohoto
čísla Školního zpravodaje.
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
Část seminářů probíhá online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, některé akce budou
realizovány na pracovištích škol. Je tedy nutné věnovat pozornost místu realizace.
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
Terénní výuka zeměpisu – GPS a Geocaching
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

21. dubna 2022 od 15:00 do 16:30 hod.
ZŠ Blažkova 9
Mgr. Petr Kapounek
pedagogové 2. stupně ZŠ

Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

25. dubna 2022 od 08:00 do 11:15 hod.
ZŠ a MŠ Křenová 21
Mgr. Helena Adamusová
pedagogové ZŠ, MŠ a ZUŠ

Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

25. dubna 2022 od 11:45 do 15:00 hod.
ZŠ a MŠ Křenová 21
Mgr. Helena Adamusová
pedagogové ZŠ, MŠ a ZUŠ

Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

2. května 2022 od 13:00 hod.
Moravská zemská knihovna
MgA. Nina Rutová
pedagogové 2. stupně ZŠ

Šikana a klima třídy

Šikana a klima třídy

Metody kritického myšlení při společné četbě s dětmi

Komunikace s „problémovými rodiči“
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

9. května 2022 od 08:00 do 11:00 hod.
MŠ Měřičkova 46, 621 00 Brno
Mgr. Michal Diviš, Ph.D.
učitelky MŠ a vychovatelky ŠD
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Hrajeme si nejen s hudbou pro MŠ, ZŠ a ZUŠ
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

16. května 2022 od 15:30 do 17:45 hod.
ZŠ Jana Babáka – ZUŠ Orchidea
MgA. Eva Vlčková Nedomová
pedagogové ZŠ, MŠ 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.

Připravenost dítěte na vstup do mateřské školy
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

18. května 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Lenka Bínová
rodičovská veřejnost

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630, Podpora
předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní podporavzdelavani3.brno.cz přes přístup
„HOST“.

Edukativně stimulační skupiny – supervize
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

5. dubna 2022 od 08:00 do 10:00 hod.
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28 října, prostor Školního klubu
Mgr. Jiřina Bednářová
pouze pedagogové škol, které v projektu realizují ESS

Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

5. dubna 2022 od 10:30 do 12:30 hod.
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28 října, prostor Školního klubu
Mgr. Jiřina Bednářová
pouze pedagogové škol, které v projektu realizují ESS

Edukativně stimulační skupiny – supervize

Edukativně stimulační skupiny – supervize
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

5. dubna 2022 od 13:30 do 15:30 hod.
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28 října, prostor Školního klubu
Mgr. Jiřina Bednářová
pouze pedagogové škol, které v projektu realizují ESS

Projektový tým zároveň upozorňuje, že v rámci nového období evropských fondů 2021+ počítá
MŠMT ČR v Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK) s realizací Šablon. Dle
aktuálních informací budou Šablony I pro mateřské a základní školy vyhlášeny v květnu 2022.
Bližší údaje k tomu, co bude možné v Šablonách podpořit, naleznete pod níže uvedeným
odkazem, případně na webu OP JAK.
https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/03/Prezentace_Sablony.pdf
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
N A BÍ D KA V I DA BR NO
Výukové programy
VIDA Brno nabízí školám výukové programy o životě rostlin, magnetismu, barevné chemii, zvuku
nebo lidském těle. Programy jsou vždy uzpůsobeny věku dětí či studentů.
Více informací: https://vida.cz/skoly/vyukove-programy

Bezpečný internet
Šikovný podcast, který vás naučí, jak na internetu nespadnout do průšvihu.
Podcast připravila VIDA Brno v ČSOB ve spolupráci s českými science centry. Všech 10 epizod
moderuje student VŠ Lukáš Mada a v jednotlivých dílech odborníci na slovo vzatí a děti školou
povinné společně probírají různá nebezpečí, která na nás všechny v online prostředí číhají.
Více informací: https://www.csob.cz/portal/mobilni-aplikace/filip/podcast-tvoje-cestaonlinem?utm_source=ecomail&utm_campaign=exkurze&utm_medium=email&utm_term=29387&ec
mid=10762

P L AN E T Á RI U M M O RAVA
Planetárium Morava rozšířilo svou nabídku programů pro mateřské i základní školy a již přijímá
objednávky na školní rok 2022/23.
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

M I L ANO V Y A KT I V I T Y
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)

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
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M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Kasematy
Úterý–neděle 9.00 – 17.00 hodin
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
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

Nový prohlídkový okruh Příběh hradu
Programy v expozicích:
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:
Poklady špilberské zbrojnice
Edukační program (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia)
Termín: od 28. 3. 2022
Informace: Mgr. Šárka Čerstvá, tel: 542 123 618, e-mail: cerstva@spilberk.cz
Online program: www.horaher.cz
www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/

SOUTĚŽE
S O UT Ě Ž UČM E CH E M I I AT R A KT I V NĚ
Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé
náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.
Termín pro odevzdání přihlášek je 31. 5. 2022. Informace k soutěži a přihláška

V Ý T VA R NÁ S O UT Ě Ž KO UZ L O I N DI E
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Velvyslanectví Indické republiky v Praze a Dům
zahraniční spolupráce vyhlašují výtvarnou soutěž „Kouzlo Indie“. Soutěž je otevřena žákům
a žákyním ve věku 6–10 let a 11–15 let na všech typech základních škol a v ročnících gymnázií
odpovídajících 2. základních škol a žákům a žákyním základních uměleckých škol.
Uzávěrka pro doručení soutěžních prací: 26. 4. 2022.
Více informací: https://www.msmt.cz/vytvarna-soutez-kouzlo-indie
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ŠKOLENÍ A KURZY
O DBO RNÉ F Ó R UM Z ÁKL AD NÍ HO V Z DĚ L Á V Á NÍ I I
Ve středu 11. 5. 2022 mezi 08:30 až 15:30 hod. pořádá Ředitelská akademie druhý ročník
Odborného fóra základního vzdělávání. Odborné fórum se bude věnovat implementaci revize kurikula,
tedy té nejdůležitější, a přitom nejvíce podceňované etapě. Zásadními projevy přednesou lidé ze škol,
kteří se vydali se svým týmem inspirativní cestou, a otevřeně ukážou své úspěchy i úskalí, kterými si
prošli. Harmonogram je letos sestaven tak, aby byla možnost se ptát, reagovat a získat z celé akce
maximum. Na uvedeném webu naleznete více informací: odkaz na náš web
Více informací: https://reditelskaakademie.cz/product/odborne-forum-zakladniho-vzdelavani-svpmusi-byt-pribehem-kazde-skoly-ii/

M E N DE L O VA G E NE T I CK Á KO NF E RE NC E
Mendelova univerzita v Brně pořádá ke dvoustému výročí narození Gregora Johanna Mendela spolu
s dalšími partnery genetickou konferenci.
Mendelova genetická konference bude probíhat od 20. do 23. 7. 2022 v Brně. Zde se budou přední
odborníci z odvětví genetiky zabývat nejdůležitějšími objevy v tomto oboru od časů Mendela do
současnosti.
Registrace na konferenci je otevřená až do 30. 6. 2022 a dostupná pod tímto odkazem.
Do 31. března 2022 je také stále možnost zaslat k posouzení vlastní příspěvek, který může být
s ohledem na jeho kvalitu v rámci konference prezentován (více info zde).
Více informací o konferenci naleznete zde.
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/mendelova-geneticka-konferencepozvanka?lang=1&ref=m&source=email

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Workshop Rodinný systém a jeho zákonitosti
Termín:
Místo:
Odkaz:

sobota 9. 4. 2022, 9:00–16:00 hod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/seminare-a-workshopy-o-vychove/rodinnysystem-a-jeho-zakonitosti/

Workshop Jak zvládat emoce u neklidného dítěte?
Termín:
Místo:
Odkaz:

středa 27. 4. 2022, 16:30–19:30 hod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/jak-zvladat-emoce-u-neklidneho-ditete/

Kurz Jak v klidu z neklidu
Termín:
Místo:
Odkaz:

sobota 30. 4. 2022, 9:00–16:00 hod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
https://www.neklidne-deti.cz/kurzy/jak-v-klidu-z-neklidu/

Metodika pohybové výchovy předškolních dětí
Termín:
pátek 22. 4. 2022, 10:00–17:30 hodin.
Interaktivní kurz doplňuje metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto věkovou skupinou.
V teoretické části je kladen důraz na vhodnost či nevhodnost pohybových aktivit, správný rozvoj
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pohybových a tím i sociálních schopností, prevenci pozdějšího vzniku patologií a vedení ke zdravému
životnímu stylu již u takto malých dětí. Účastníci získají inspiraci k přípravě cvičebních hodin
poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb a sdílení společných zážitků a zkušeností.
Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 1370/2019-2-24.
Cena 2 000 Kč/osobu.
Inspirace hravou TV I, II a III
Termín:
sobota 23. 4. 2022, 8:30–19:30 hodin.
Mimořádná cenově zvýhodněná nabídka sdružených praktických workshopů zaměřujících se na
zvládnutí bezpečné a podnětné práce s overbally a netradičními pomůckami, na práci s padákem
a balančními míči a na rozvoj koordinace a rovnováhy dětí ve věku do cca 10 let s přihlédnutím ke
specifikům této cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin a cvičebních jednotek a ke hrám
a cvičení venku.
Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR pod č. j. MSMT-11751/2020-2-229.
Cena 3 000 Kč/osobu.
Program Háďata: program pro rodiče s hyperaktivními a neklidnými dětmi
Termín:
Místo:
Cena:
Odkaz:

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 AHA Studio
Termín:
Místo:
Anotace:

Cena:
Odkaz:

vždy ve čtvrtek 1 x za 14 dní v čase 15.45–16.30 hod. nebo 16:45–17:30 hod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Podpořte své neklidné dítě v dovednosti učit se a dejte mu větší šanci na školní
úspěšnost. Děti pracují v malé skupince s využitím poznatků Feuersteinovy metody
kognitivního obohacování, která umožňuje posilovat potřebné dovednosti důležité pro
zvládání školy (např. řeč, myšlení, emoce apod.). V AHA studiu se neučíme, my se
učíme učit.
200 Kč/setkání
https://www.neklidne-deti.cz/programy/aha-studio/

P ŘÍ P RAVA T E P L Ý C H P O K RM Ů
Přípravný letní kurz k vykonání profesní zkoušky
Termín konání:
10. – 12. 8. 2022
8.00 – 16.00 (ST – PÁ) teorie
16. – 18. 8. 2022
8.00 – 16.00 (ÚT – ČT) odborný výcvik
27. 8. 2022
závěrečná zkouška
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb. je možné na základě tří profesních kvalifikací (Příprava minutek,
Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně) a úspěšného složení kvalifikačních
zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci KUCHAŘ a po zkoušce na
stanovené škole i výuční list.
Místo konání kurzu:
vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Kurzovné:
9.800 Kč, závazné přihlášky do 24. 6. 2022 (počet účastníků omezen)
Kontakt: NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00, e-mail dita@ncm.cz, www.ncm.cz,
tel. 543 239 124, 606 503 081, Bc. Dita Ochmannová
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ŠKOLY ŠKOLÁM
Z ÁP I S DO M Š A Z Š L O G O P E D I C KÉ B R NO
Ředitel Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234 oznamuje, že zápis žáků do
1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech:
7. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodin, opět data jinak než jinde (číslice)
8. dubna 2022 od 13:00 do 16:00 hodin opět data jinak než jinde (číslice)
na adrese: Základní škola a mateřská škola logopedická, Veslařská 339/234, 637 00 Brno-Jundrov.
Bližší informace naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Síčka 1 a, příspěvková organizace
hledá do nové budovy aktivní, kreativní a kvalifikované paní učitelky na plný úvazek s nástupem
1. září 2022. opět data jinak než jinde (číslice)
Také přijme pomocnou sílu do kuchyně na plný úvazek s předpokládaným nástupem od 1. 5. 2022.
Svoje životopisy posílejte na adresu: stano@mssobesice.cz

*

*

*
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