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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině
Hlavní metodické materiály připravené MŠMT pro školy:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leták s informacemi pro ředitele/ky mateřských škol v souvislosti se vzděláváním dětí z Ukrajiny
je určen pro ředitele/ky MŠ, děti z Ukrajiny a jejich rodiče na webu msmt.cz. (13. 4. 2022)
Elektronický formulář pro žádosti ke změnám údajů ve školském rejstříku v souvislosti se
vzděláváním dětí a žáků z Ukrajiny – tento formulář je určen pouze pro ZŠ a MŠ a související
školská zařízení zřizovaná obcí. Zákon č. 67/2022 Sb. (tzv. Lex Ukrajina) těmto školám
a zařízením umožňuje po dobu jeho platnosti poskytovat vzdělávání a školské služby i na
takových místech, kde nejsou splněny požadavky podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. V ostatních případech využijte prosím standardní formuláře dostupné na webu msmt.cz.
(11. 4. 2022)
Letáky k přijímacímu řízení na střední školy v oborech s maturitou včetně zkoušky z matematiky
– pro uchazeče o střední vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří mohli podat přihlášku do 5. dubna
2022 (MŠMT a CZVV). (4. 4. 2022)
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogických pracovníků
– pro všechny školy a školská zařízení (MŠMT). (28. 3. 2022)
Základní informace pro srovnání českého a ukrajinského vzdělávacího systému – pro všechny
školy a školská zařízení (MŠMT). (23. 3. 2022)
Ukrajinské zdroje k distančnímu vzdělávání – pro všechny školy a školská zařízení (MŠMT).
(23. 3. 2022)
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství – pro všechny školy
a školská zařízení (MŠMT). (21. 3. 2022)
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)
Informační leták: Jak na organizaci adaptačních skupin (česky) – pro organizátory adaptačních
skupin (MŠMT). (21. 3. 2022)
Informace: Zajištění ochrany a bezpečnosti zaměstnanců a dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízení související s ochranou obyvatelstva (česky) – pro pedagogické pracovníky
a rodiče (případně zákonné zástupce (MŠMT). (8. 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) Jedná se o zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol.

Hlavní informace MŠMT ke studiu na vysokých školách:
České vysoké školy reagují na situaci na Ukrajině a nabízejí různé formy asistenčních aktivit
ukrajinským studentům, akademikům a vědcům, kteří se nacházejí v obtížné situaci a potřebují
podporu. Více informací naleznete na webu www.studyin.cz/ukraine.
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Aktuality k tématu
Aktuální informace pro ředitele/ky mateřských škol ke vzdělávání dětí z Ukrajiny
13. 4. 2022
Elektronický formulář pro žádosti ke změnám údajů ve školském rejstříku v souvislosti se
vzděláváním dětí a žáků z Ukrajiny
11. 4. 2022
Aktuálně pro cizince k přijímacímu řízení na střední školy
11. 4. 2022
Více informací: https://www.edu.cz/ukrajina/

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
územních samosprávných celků na rok 2022
Materiál č. j. MŠMT-2603/2022 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro
školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2022.
Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy, opravená verze:
Principy_rozpisu_rozpoctu_RgS_USC_2022.docx
Priloha_1_Normativy_pro_skoly_a_skolni_druziny_2022.xlsx
Priloha_2_Metodika_pro_stanoveni_objemu_prostredku_pro_RgS_USC.pdf
Priloha_3_Normativní_rozpis_rozpoctu_RN_2022.xlsx
Priloha_4_Rozpis_rozpoctu_na_rok_2022_ve_strukture_zavaznych_ukazatelu.xlsx
Materiál v bodě 2.5 stanovuje kritéria pro rozpis rezervy a její výše. Kritérium I. 1) určuje část rezervy
ve výši 0,2 % ze součtu objemů prostředků podle bodů 2.2 až 2.4 materiálu. Početní chybou byla
původně chybně určena výše rezervy dle kritéria I. 1) a tato chybná výše prostředků byla promítnuta
do některých tabulek v materiálu v bodech 2.5 a 2.6 a do jeho přílohy č. 4.
původní verze:
Principy_rozpisu_rozpoctu_RgS_USC_2022.docx
Priloha_4_Rozpis_rozpoctu_na_rok_2022.xlsx
Kvantifikace a struktura rozpočtu běžných výdajů ve výdajovém bloku regionálního školství včetně
běžných výdajů na přímo řízené organizace (dále jen „PŘO“) MŠMT na rok 2022 je uvedena
v následující tabulce:
Běžné výdaje
celkem v Kč

Mzdové prostředky Odvody (vč. přídělu
v Kč
do FKSP) v Kč

Ostatní běžné
výdaje v Kč

Výdaje RgŠ celkem:

187 108 026 460 125 699 202 353

44 981 958 533

16 426 865 574

Přímé výdaje RgŠ:
- zřizované ÚSC
- soukromé
- církevní
Přímé výdaje PŘO

183 487 416 082 123 275 138 735
169 882 634 199 123 275 138 735
11 053 228 775
2 551 553 108
3 620 610 378
2 424 063 618

44 114 489 017
44 114 489 017

16 097 788 330
2 493 006 447
11 053 228 775
2 551 553 108
329 077 244

867 469 516

Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctuprimych-vydaju-regionalniho-2?lang=1&ref=m&source=email
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Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců
v MŠ a ZŠ
Tento informační materiál připravilo MŠMT z důvodu, aby spádovým mateřským (MŠ) a základním
(ZŠ) školám poskytlo v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol jasný postup při potřebě
financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také možnost využít nepedagogickou
pozici adaptačního koordinátora.
Odkaz: https://www.edu.cz/methodology/postup-pri-zajisteni-financovani-narustu-poctu-deti-a-zakucizincu-v-ms-a-zs/

Dotační výzva Na učitelích záleží
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu Na učitelích záleží pro
podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 15. 4. 2022 do 16. 5. 2022.
Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování
dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány
státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.
Termín pro přijímání žádostí je do 16. 5. 2022.
Vyzva_2022_MSMT_na_ucitelich_zalezí.pdf
Přílohy k výzvě:
Prilohy_formulare_Na_ucitelich_zalezi_2022_.docx
Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-ucitelichzalezi-2022

Výzvy MŠMT na podporu adaptačních skupin a jazykových kurzů
pro děti cizince
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) vyhlásilo dvě výzvy: Jazykové kurzy pro
děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny
2022.
Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu
intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude
zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání
z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.
Cílem této aktivity bude poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka
a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu
a podpořit úspěšné začlenění a adaptaci v kolektivu vrstevníků.
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu
volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají
v ČR. Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české
prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit
děti na nástup do českých škol a podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.
Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na
https://isprom.msmt.cz. Žádosti musí být doručeny ministerstvu nejpozději do 31. 5. 2022.
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adrese

Více informací: https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-ajazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/

Výsledky mimořádného šetření kapacit MŠ a ZŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo ve dnech 28. 3. - 7. 4. 2022 mimořádné
šetření, jehož cílem bylo zjistit volné kapacity mateřských a základních škol všech zřizovatelů pro
umisťování příchozích dětí/žáků z Ukrajiny. Školy v rámci šetření rovněž uváděly, kolik těchto dětí již
umístily a jaké mají možnosti rozšíření svých stávajících kapacit.
Více informací: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vysledky-mimoradneho-setreni-kapacitms-a-zs

Pilotní projekt Lídr školy
Až stovka budoucích ředitelů nastoupí se začátkem školního roku do nového modelu kvalifikačního
studia – programu Lídr školy. Na pilotním projektu spolupracují MŠMT, Národní pedagogický institut
a organizace Učitel naživo. Program založený na expertním know-how zkušených ředitelů a ověřené
praxi je sestaven s cílem podpořit budoucí i začínající ředitele v oblasti pedagogického vedení. Lídr
školy posiluje schopnost zavádět změny a inovace, podporovat učitele a rozvíjet jejich kompetence
a do centra pozornosti ředitelů staví děti a jejich učení.
Více informací na webu: www.lidrskoly.cz

Správní řízení krok za krokem – zápis k předškolnímu vzdělávání
Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je určen vedoucím
pracovníkům tzv. veřejných mateřských škol a uvádí přehled nutných i doporučených kroků při
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, včetně postupu ve správním řízení.
Více
informací:
https://www.edu.cz/methodology/spravni-rizeni-krok-za-krokem-zapis-kpredskolnimu-vzdelavani/

Nový manuál pro učitele – pomoc žákovi s psychickými obtížemi
Uplynulé školní období bylo v Česku ovlivněno vládními nařízeními proti šíření onemocnění Covid19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo
psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení
obtíží. Seznamte se s tipy na systematickou péči o duševní zdraví žáků, jak je připravil projekt APIV
B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi), který je realizován Národním pedagogickým
institutem ČR a spolufinancován EU. Projekt provozuje web Zapojmevšechny.cz.
Odkaz:
https://www.edu.cz/manual-pro-ucitele-jak-efektivne-nabidnout-pomoc-zakovi-ktery-jeviznamky-psychickych-obtizi/

Výběrová řízení do metodických kabinetů
Národní pedagogický institut České republiky vyhlásil v období od 1. března do 31. května 2022
výběrová řízení do krajských a oblastních kabinetů.
Více informací: https://www.edu.cz/nove-metodicke-kabinety-hledaji-aktivni-ucitele-cizich-jazykudejepisu-a-obcanske-nauky/
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Metodická podpora ČŠI při integraci a vz dělávání ukrajinských
dětí a žáků
S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na
území Ukrajiny, se Česká školní inspekce (ČŠI) zaměří do konce školního roku 2021/2022 na
metodickou podporu a personální kapacity bude směřovat k vybraným školám (zejména základním)
s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí
a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním
smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.
Více o metodických aktivitách ČŠI
Česká školní inspekce bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem
ukrajinských dětí/žáků a po dohodě se školou pomůže na místě řešit témata, která budou v danou
chvíli pro školu relevantní. Toto je v první fázi zcela zásadní. Školy se mohou o podporu přihlásit
i samostatně prostřednictvím InspIS HELPDESK.
V rámci těchto aktivit nebude v dotčených školách vykonáváno žádné hodnocení, ani jakákoli
kontrola. Veškeré aktivity budou směřovat výlučně k podpoře školy směrem k úspěšnému zvládnutí
současné situace ve prospěch všech vzdělávaných dětí a žáků.
Současně bude Česká školní inspekce zjišťovat, analyzovat a relevantním aktérům na úrovni řízení
vzdělávání z různých úrovní (stát, kraje) zpřístupňovat informace, zjištění, závěry a doporučení
směřující k následným opatřením a intervencím do vzdělávací soustavy.
Letáky ČŠI k metodické podpoře:
Metodická podpora ČŠI-integrace a vzdělávání dětí z UA_česky
Інтеграція та навчання українських дітей
Odkaz: https://www.edu.cz/csi-se-zameri-na-metodickou-podporu-skol-pri-integraci-a-vzdelavaniukrajinskych-deti-a-zaku/
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Právní informace
Vyhlášení voleb
81/2022 Sb.; Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České
republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních
městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
Upozornění na zákon
Upozorňujeme na zákon č. 67/2022 Sb., který je jednou ze tří částí zákona tzv. Lex Ukrajina. Tento
zákon řeší školní docházku dětí uprchlíků z Ukrajiny. Zákon nabyl účinnosti od 21. 3. 2022 a prozatím
platí do 31. 3. 2023.
Odkazujeme na metodické komentáře MŠMT:
https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblastregionalniho-skolstvi/
K úplatě za předškolní vzdělávání ve veřejné MŠ
S jakými případy úplaty za vzdělávání se MŠ setkává v květnu:
1. Úplata za předškolní vzdělávání za květen je splatná do 15. května, pokud ředitel MŠ nedohodne se
zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
2. Výši úplaty za dobu přerušení nebo omezení provozu MŠ v červenci a srpnu ředitel MŠ zveřejňuje
nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu MŠ.

Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna ve spolupráci s Waldorfskou školou Brno,
Plovdivská 8 a Základní školou Brno, Arménská 21 oznamuje, že od 2. 5. 2022 budou otevřeny
třídy/adaptační skupiny pro děti/cizince z Ukrajiny ve věku 6–15 let za účelem zvládnutí základů
českého jazyka. Tyto třídy se otevírají proto, aby se děti z Ukrajiny mohly od 1. 9. 2022 zapojit do
výuky v běžných třídách na brněnských základních školách.
Zřízením těchto tříd/adaptačních skupin chce město Brno podpořit aktivity pro rozvoj jazykových
dovedností v českém jazyce. Výuka bude probíhat od 2. 5. do 30. 6. 2022.
Nově otevřené třídy/adaptační skupiny od 2. 5. 2022:
1. Adresa vzdělávacího centra: Společensko-kulturní centrum Rubín, pracoviště Rubínek,
Poznaňská 10, Brno-Žabovřesky
Zajištění péče: Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková
organizace, Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky
Kontakt pro přihlašování dětí: Eva Rothová, e-mail sekretariat@waldorf-brno.cz,
tel. 731 543 396, 511 118 311
Maximální počet účastníků: 50, přihlášky jsou přijímány od 25. 4. 2022
2. Adresa vzdělávacího centra: Purkyňova 101 (budova pojišťovny Generali a. s.)
Zajištění péče: Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace
Kontakt pro přihlašování dětí: Mgr. Alena Procházková, e-mail: ukrajina@zsarmenska.cz,
tel. 732 151 220
Maximální počet účastníků: 270, přihlášky jsou přijímány od 25. 4. 2022
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Pásmo webinářů pro podporu vzdělávání jedinců s OMJ
PdF MU Brno připravila pásmo webinářů, jehož cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům,
studentům VŠ a dalším zájemcům o tuto tematiku základní vhled do výuky češtiny a rovněž do
problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého vzdělávání.
Bližší informace:
https://www.ped.muni.cz/aktuality/pasmo-webinaru-pro-podporu-integrace-a-vzdelavani-jedincu-somj

Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity
Na Masarykově univerzitě probíhá registrace dobrovolníků, kteří mohou školám pomoci s výukou
ukrajinských žáků. Více informací:
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
Pedagogická fakulta koordinuje pro Ukrajinu i další aktivity:
https://sway.office.com/RratmDTO4QzUU8cB?ref=Link
Kontakt:
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.,
e-mail: kosatkova@ped.muni.cz, tel. 549 498 772, 724 930 376

Seznam určených základních škol
OŠML upozorňuje na Seznam základních škol k poskytování bezplatné přípravy žáků cizinců (stav
k 4. 4. 2022), který je zveřejněn na webové stránce OŠ JMK.
Školy určené podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve
školním roce 2021/2022.
Seznam_urcenych_ZS_poskytovani_bezplatne_pripravy_zaku_cizincu_2021_22_aktualizace
4.4.2022.docx
Odkaz:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zakladni-skolyrealizujici-jazykovou-pripravu-pro-deti-cizich-statnich-prislusniku-ve-skolnim-roce

Zážitkový závod FAST běh pro žáky ZŠ
Již 24. května 2022 odstartujte na Kraví hoře v Brně zážitkový závod FAST běh, který prověří nejen
rychlost v běhu, ale také znalosti různých onemocnění. Pro účastníky jsou připraveny interaktivní
stanoviště první pomoci, sportovní aktivity i hudební vystoupení.
Přihlaste závodní týmy na bit.ly/fastbeh a přijďte fandit s celou třídou! Více informací najdete
na webu: www.actfast.cz/aktivity/zavod-fast-beh a v informačním letáku, který je přílohou
elektronické verze tohoto čísla Školního zpravodaje.

URBAN sportovní hry
V přílohách minulého čísla Školního zpravodaje byl zařazen 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.
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Naše planeta, naše zdraví 2022
U příležitosti Světového dne zdraví 7. 4. 2022 a Světového dne bez tabáku 31. 5. 2022 vyhlašuje
Státní zdravotní ústav kreativní kampaň pro děti s názvem Naše planeta, naše zdraví.
Kampaň probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejím cílem je zvýšit
povědomí dětí o rizicích užívání tabákových výrobků a dopadu tabákového průmyslu na životní
prostředí. Je určena žákům 1. i 2. stupně základních škol.
Úkolem žáků bude:
• Vybrat formu zpracování tématu (výstava jednotlivých prací / jeden společný výtvor / krátké video
do 2 minut ideálně v rozlišení 1280×720). Práce je možná skupinová, ve třídách nebo mohou
spolupracovat i třídy dohromady. Počet zapojených tříd v rámci školy není omezen.
• Fotografie prací nebo hotová videa zaslat spolu s přihlašovacím lístkem (viz příloha tohoto
dokumentu) přes www.uschovna.cz s předmětem „Naše planeta, naše zdraví 2022“ nejpozději do
20. května 2022 na e-mailovou adresu příslušného regionálního pracoviště podpory zdraví
Státního zdravotního ústavu.
Kontaktní adresa pro zasílání prací pro Jihomoravský a Zlínský kraj je: petra.nekvapilova@szu.cz.
Více informací a vyhlášení této kampaně naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech
tohoto čísla Školního zpravodaje.

Se školami za zelenější Brno
Vizi environmentálního 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 Environmentálním 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

Výtvarná soutěž Architektura mě inspiruje
Muzeum města Brna pořádá výtvarnou soutěž Architektura mě inspiruje, která je určena žákům 9. tříd
základních škol a studentům 4. ročníků víceletých gymnázií. Žáci a studenti zašlou fotografie svých
výtvarných prací/modelů inspirovaných brněnskou architekturou napříč stoletími na adresu
ludmila.haasova@tugendhat.eu. Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií je 7. 6. 2022.
Více informací o soutěži naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

Výukové programy a akce Městské policie Brno
Výukové programy
Městská policie Brno nabízí pro školní rok 2022/2023 preventivní výukové programy zaměřené na
prevenci kriminality, rizikové chování a dopravní problematiku. Celkový výčet, termíny a podmínky
pro přihlášení jsou uvedeny na webových stránkách MP Brno.
Přihlašování do výukových programů bude probíhat elektronicky od 1. 6. 2022 až do vyčerpání
kapacitních možností.
Dopravní výchova:
http://www.dopravnihristebrno.cz/
Prevence kriminality:
https://www.mpb.cz/cs/prevence/mladez/
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Akce
Městská policie Brno pořádá dne 2. 6. 2022 již 18. ročník dětského zábavného dopoledne pod názvem
Empík hledá Foxíka. Akce začíná v 9:00 hod. a končí v 11:00 hod. Zveme všechny děti z mateřských
škol a 1. stupně základních škol do prostor parku Lužánky. V parku budou rozmístěna jednotlivá
stanoviště s disciplínami, kde si budou moci děti vyzkoušet své dovednosti. Prezence u budovy CVČ
Lužánky: 8:30–9:00 hod.
https://www.mpb.cz/cs/prevence/mladez/souteze/empik-hleda-foxika/

VSK Univerzita Brno
VSK Univerzita Brno nabízí tréninky pro děti a mládež. Vedle jiných aktivit organizuje i atletické
přípravky pro nejmladší žáky.
Kontakt:
David Klézl, VSK Univerzita Brno, tel. 776 113 067
Více informací o aktivitách VSK Univerzity Brno naleznete na letáčku v přiložených souborech tohoto
čísla Školního zpravodaje.

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
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
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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
Metody kritického myšlení při společné četbě s dětmi
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

2. května 2022 od 13:00 do 17:00 hod.
Moravská zemská knihovna, malý sál, 6. podlaží
MgA. Nina Rutová
pedagogové 2. stupně ZŠ

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

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

Přestávky s matematikou na 2. stupni ZŠ
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

25. května 2022 od 14:00 do 15:30 hod.
ZŠ Heyrovského 32
Mgr. Ludmila Eliášová, Mgr. Eva Břicháčková
učitelé matematiky na 2. stupni ZŠ

Činnost vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v období září – prosinec 2022
(pokračování webináře)
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

24. srpna 2022 od 08:30 do 10:30 hod.
bude upřesněno
PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.
vedoucí pracovníci ZŠ, ZUŠ a ředitelé školních jídelen
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Činnost vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v období září – prosinec 2022
(pokračování webináře)
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

24. srpna 2022 od 11:00 do 13:00 hod.
bude upřesněno
PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.
vedoucí pracovníci 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.

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 vzdělává ní ve městě Brně
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní podporavzdelavani3.brno.cz přes přístup
„HOST“.

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

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

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

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

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

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

Vzrůstající agresivita u dětí předškolního a mladšího školního věku
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

30. května 2022 od 16:00 do 19:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Lenka Bínová
pedagogové MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD
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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 probírají odborníci na slovo vzatí a děti
školou povinné společně 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

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Kasematy
Úterý – neděle 9:00–17:00 hodin
Prohlídky s výkladem v češtině: 9:00–17:00 hod. 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.
Příběh hradu
Prohlídky s výkladem v češtině: 9:00–17:00 hod.
Sraz a nákup vstupenek na pokladně na Malém nádvoří.
Bastion – opevnění
Přístupné POUZE s průvodcem v časech: 9:00–17:00 hod.
Sraz a nákup vstupenek na pokladně na Malém nádvoří.
Vodojemy na Špilberku

Chrám kamene
Lapidárium Muzea města Brna v opravených vodojemech na hradě Špilberk.
Přístupné POUZE s průvodcem v časech: 9:00–17:00 hod.
Sraz a nákup vstupenek na pokladně u kasemat.
Více informací: tel: 542 123 614, e-mail: kasematy@spilberk.cz

Nový prohlídkový okruh Příběh hradu
Muzeum města Brna otevřelo 1. dubna 2022 nový prohlídkový okruh, který bude zaměřený na dějiny
dominanty města Brna – hradu Špilberku. Účastníci uvidí jak interiéry, tak i exteriéry hradu. Na
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pozadí příběhů jednotlivých sálů a míst areálu si návštěvníci poskládají pestrou mozaiku dějin hradu.
Jedná se o první stálý prohlídkový okruh zaměřený na historii hradu, ale zároveň již o čtvrtý
v celkovém počtu stálých prohlídkových okruhů na Špilberku. V rámci tohoto okruhu bude mít
veřejnost možnost zavítat na místa, která byla dosud nepřístupná.
Komentované prohlídky budou prozatím probíhat každý den v časech: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00
a potrvají zhruba hodinu. Začátek prohlídky bude na malém nádvoří. Ceny vstupenek budou: základní
vstupné 160 Kč, snížené vstupné 95 Kč, rodinné vstupné 370 Kč.
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)
Středověké město a hrad (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)
Programy k aktuálním výstavám:
Poklady špilberské zbrojnice
Edukační program (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia)
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 C H E M I I AT RA 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

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 v čase 08:30-15:30 hod. pořádá Ředitelská akademie druhý ročník Odborného
fóra základního vzdělávání. Odborné fórum se bude věnovat implementaci revize kurikula, tedy té
nejdůležitější, ale přitom nejvíce podceňované etapě. Zásadní 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 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela spolu
s dalšími partnery genetickou konferenci.
Mendelova genetická konference bude probíhat od 20. do 23. 7. 2022 v Brně. Přední odborníci
z odvětví genetiky se zde budou 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.
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Do 31. března 2022 je také stále možné 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
Kurz Rodičem neklidného dítěte v klidu a pohodě
Termín:
sobota 28. 5. 2022, 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Výchova neklidného dítěte na rodiče často klade velmi vysoké nároky. Jste už unavení a přetížení?
Zažíváte frustraci a stres? Tento jedinečný kurz je tu především pro vás, pro rodiče. Pojďte se na chvíli
zastavit a načerpat novou energii.
Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/kurzy/rodicem-neklidneho-ditete-v-klidu-a-pohode/
Seminář Psychika dětí v pandemické době – když dítě volá o pomoc
Termín:
sobota 21. 5. 2022, 9.00–16.00 hod.
ísto:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Dětská duše je křehká a zranitelná. O to víc, když ji něco trápí. Jak rozpoznat, když dítě volá o pomoc,
a jak s tím pracovat? Ukážeme rodičům možnosti, jak s dítětem v krizi komunikovat, jak mu
poskytnout první psychickou pomoc, jak vytvořit atmosféru důvěry a bezpečí, jak se ptát tak, aby se
skutečně něco dozvěděli.
Odkaz:
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/seminare-a-workshopy-o-vychove/psychika-deti-vpandemicke-dobe-kdyz-dite-vola-o-pomoc/
Metodika pohybových her s dětmi do 3 let
Termín:
21. 5. 2022, 8:30–15:30 hod. a 15:30–19:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Nabízíme dva spolu související, ale nikoliv na sobě plně závislé kurzy. Základní kurz nabízí souhrn
teoretických poznatků, praktických rad a navazujících názorných ukázek různých pohybových her
a aktivit vhodných pro děti v těchto věkových kategoriích. Praktický workshop svým obsahem
a zaměřením přímo navazuje na teoretické poznatky a rady ze základního kurzu. Prohloubíte
a zdokonalíte své praktické dovednosti. Kurz Metodika pohybových her od 2 do 3 let je akreditován
MŠMT ČR
Odkaz:
https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovych-aktivit/metodikapohybovych-her-detmi-tri-let/
Poradna V klidu o výchově
Termín:
dle individuální domluvy
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
Poradna nabízí prostor pro řešení rozmanitých situací, které přináší výchova. S čím například můžeme
pomoci (řešení konkrétních výchovných situací v rodině, zvládání problémového chování, efektivní
komunikace v rodině, motivace dětí, řešení konfliktů s dětmi, nastavování hranic ve výchově, vedení
dětí k samostatnosti a zodpovědnosti).
cena: 350 Kč/55 minut
Odkaz: https://www.efektivnirodicovstvi.cz/poradna-v-klidu-o-vychove/
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N A BÍ D KA O X F O RD U NI V E RS I T Y P RE S S P RO Š KO LY
Od 1. dubna 2022 je platná nová Nabídka pro školy. Slouží jako podpora školám, které nově začínají
používat materiály z nakladatelství Oxford University Press nebo přecházejí na nové edice. Aktuální
seznam titulů, formulář i pokyny k vyplnění najdete zde.

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

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z ÁJ E M O Z A M Ě S T N Á NÍ
Učitelka TV hledá místo na ZŠ, nástup od září 2022.
Kontakt:
e-mail: helenahorka@gmail.com, tel. 777 769 198
Hledám místo provozní v MŠ nebo místo v menší školní kuchyni jako pomocná síla.
Kontakt:
tel. 604 150 465
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