Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
KURZ PŘEŽITÍ PRO ŘEDITELE
ANEB JAK PŘEŽÍT V PRVNÍ LINII
vzdělávací akce č. 4818; akreditace MŠMT č. j. MSMT-7407/2017-1-393

URČENO:

vedoucím pedagogickým pracovníkům všech typů škol
a školských zařízení včetně členů rozšířeného vedení škol

OBSAH:
Lektor se zaměří na nejčastější a nejpalčivější problémy, do kterých se školy v současnosti
dostávají. Analyzujeme a rozebereme vše od problémových zaměstnanců, přes
problémové rodiče až po efektivní komunikaci se zřizovateli škol či s různými
spolupracujícími institucemi. Nebudou chybět ani témata jako je řešení stížností, peticí
nebo pomluv a záměrných dezinformací, se kterými se v současnosti školy potýkají.
Školy a jejich vedoucí pracovníci se téměř denně dostávají do situací a podmínek, které zde
nikdy nebyly. Turbulentní doba přináší neustálé vnější společenské změny, změny legislativy,
rostoucí požadavky rodičů, zvyšující se nároky na výuku. To vše jsou faktory, které mění
a zvyšují nároky na školy a jejich učitele. To vše potom následně vytváří řadu problémů
a konfliktních situací uvnitř i vně školy. Otázkou je – lze se na nové situace a problémy vůbec
připravit a lze je efektivně zvládnout? Ano, je to možné, ale tak jak se mění podmínky, budou
se přímo úměrně měnit strategie, metody a způsoby jejich optimálního zvládnutí a řešení.
Lektor vychází z vlastní praxe – rady a řešení jsou ověřené a vyzkoušené v praxi; podložená
a ověřená jsou i vstupní data, o které se lektor opírá (výzkumy, šetření, ověřené informace).
•
•
•
•
•

Problémoví lidé a komunikace s nimi
Asertivita a stres
Time management
Strategie řízení a priority školy
Krizový management

Prostor bude i pro dotazy a vaše konkrétní situace a jejich řešení.
Cílem semináře je nejen naučit daný problém vyřešit a vítězit s co nejmenším počtem
ztrát, ale hlavně pomoci pochopit širší souvislosti a okolnosti, které zavdaly příčinu
vzniku a díky tomu vždy najít optimální řešení.
LEKTOR:

Mgr. Miloslav Hubatka, lektor, konzultant a mentor
s praxí ředitele školy; zaměřuje se na oblast školského
managementu

TERMÍN:

úterý 22. května 2018

ČAS:

9 – 16 h (prezence od 8.30 h)

MÍSTO:

Ostrožská Nová Ves, Slovácký dvůr, Nádražní 1010
Parkování před areálem nebo v areálu Slováckého dvora zdarma.

Zájemci o ubytování se mohou individuálně ubytovat v penzionu nebo vinařských búdách
v areálu Slováckého dvora (www.slovackydvur.cz).
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

Po skončení semináře možnost navštívit venkovní bazén v areálu Slováckého dvora, blízké
přírodní koupaliště Albatros nebo golfový resort Jezera.
CENA:

1 700 Kč; v ceně je coffebreak a oběd; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

15. 5. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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