Akce
6. 5. 2016 se konal 48. kulatý stůl, na kterém byly přijaty do sítě ŠPZ tyto školy:
• ZŠ a MŠ Sněžné
• ZŠ a MŠ Vranovice
• ZŠ a MŠ Starý Poddvorov
• ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice - mateřská škola
• MŠ Nad Plovárnou

17. 3. 2016 se konal 47. kulatý stůl, na kterém byly přijaty do sítě ŠPZ následující školy:
• Gymnázium Brno, Vídeňská
• OA a SZŠ Blansko
• Odborné učiliště Cvrčovice
• ZŠ Vysočany, okres Blansko
• ZŠ a MŠ Lukavice, okres Ústí n. Orlicí
• ZŠ Měcholupy, okr. Louny

28. 5. 2015 se konal 46. kulatý stůl, na kterém byly přijaty do sítě ŠPZ následující školy:
• Základní škola Havlíčkova 1830/32, Litoměřice
• ZŠ i MŠ Svratka, Partyzánská 310
• ZŠ Václava Talicha 1855, Most
• MŠ Zborovská 887, Kuřim
• MŠ Veslařská 256, Brno
Foto z kulatého stolu foto č. 1 , č. 2 , č. 3

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra primární pedagogiky, Česká pedagogická
spoleůčnost a Asociace předškolní výchovy pořádají 28. 11. 2014 celostátní konferenci Modely výchovy
dítěte do tří let. Více v pozvánce .

13. listopadu 2014 se konal 45. kulatý stůl, na kterém byly přijaty do sítě ŠPZ následující
školy:
• Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice (ZŠ i MŠ)
• Mateřská škola Moravská 651, Králíky
• Centrum a školka Mateřinka Brno, Vrchlického sad 4, Brno
• Základní škola Kuncova 1580, Praha 13
• Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303

12. listopadu 2014 se konal seminář Učíme se navzájem na ZŠ Heyrovského
32 v Brně. Na semináři, který měl bezmála 160 účastníků, byla mmj. na výběr
následující témata:
Adaptační program v prvních třídách, Reedukace žáků prvních tříd, Sebereflexe asistenta pedagoga ve třídě,
Sexuální výchova v 9. ročníku, Vedení žáků ZŠ k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku,
Zapojení do sítě ŠPZ - Jak na to, Dotační program Jihomoravského kraje pro základní a střední školy
zařazené do Programu Škola podporující zdraví, Zkušenosti z práce Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského
32, Výuka dítěte s Aspergerovým syndromem v ZŠ, Ukázková hodina ČJ ve 2. třídě, Ukázková hodina AJ v 5.
třídě, Podpora hygieny ve škole, Školní poradenské pracoviště v praxi, Začít spolu na ZŠ Brno - Vejrostova
1, Dětská školní televize - Laštůvkova TV (LTV), Novinky v oblasti výchovy ke zdraví, Kurz byl fajn, ale
nedělám to, Projekt pohyb a výživa, O zdravém stravování nejen pro školní jídelny v ŠPZ, Informační
centrum bezpečnosti potravin, Do života aktivně a s respektem - praxe osobnostně sociálního rozvoje, MŠ
Zvídálek Brno, Kachlíkova 17 - škola podporující zdraví, Logopedická prevence (pro MŠ), Hranice a rituály
ve výchově dětí (pro MŠ).
Zpětné vazby z konference najdete v dohledné době na stránkách pořádající školy na adrese
www.zsheyrovskeho32brno.cz, některé si již nyní můžete přečíst zde:
http://zsheyrovskeho32brno.cz/ucime-se-navzajem-2014.html
Fotografie jsou ke shlédnutí na:
http://zsheyrovskeho32brno.cz/fotogalerie/category/700-20141112konference.html

Pozvánka na seminář pro pedagogy v rámci konference " Školní stravování 2014"

Celoevropský vzdělávací program zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti mikroorganismů a infekčních
nemocí: e-Bug aktuální informace najdete v Nabídce pro školy

24. dubna 2014 se konal 44. kulatý stůl, na kterém do sítě ŠPZ vstoupily:
• SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1
• Masarykova SŠ Letovice, Tyršova 500
• SVČ Pohořelice, Dlouhá 39
• 2. ZŠ - Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67
• ZŠ Lenešice, Knížeta Václava 391
foto z kulatého stolu

• Pozvánka na seminář "O zdravém stravování nejen pro školní jídelny ve školách podporujících
zdraví", který se uskuteční 14. května 2014 v Praze a 25. září 2014 v Ostravě

• Informace o dvoudenním semináři "Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s
využitím Kurikula podpory zdraví v MŠ", který se uskuteční ve dnech 3. a 4. června 2014 na SZÚ
v Praze.

23. ledna 2014 se konal 43. kulatý stůl, na kterém do sítě ŠPZ vstoupily:
• ZŠ Oslavice
• ZŠ Mohelnice, Mlýnská
• ZŠ Děčín II., Kamenická
• ZŠ Kladno, Doberská
• ZŠ při FN Brno, Černopolní
foto z kulatého stolu.jpg

Seminář Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazu - první pomoc při dopravní nehodě
- termíny a bližší informace v příloze
Seminář úrazy

