Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
NA CESTĚ K ÚSPĚŠNÉ ŠKOLE
vzdělávací akce č. 9818
akreditace MŠMT č. j. MSMT – 1687/2016-1-97
URČENO:

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

LEKTOR:

Mgr. Miloslav Hubatka, lektor, konzultant a mentor
s praxí ředitele školy; zaměřuje se na oblast školského
managementu; autor knihy Úspěšní vychovávají své děti
jinak

OBSAH:
Lektor s dlouholetou praxí ředitele školy nabídne postupy, jak nastavit
a optimalizovat strategii a koncepci školy:

✓ 3 hlavní oblasti, které vám mohou pomoci určit, jak na tom v těchto oblastech
✓
✓

vedení jste a co s tím případně můžete udělat – na co se nejrychleji i správně
zaměřit.
5 klíčových aspektů, které je dobré mít v koncepci a rozvoji vaší školy ošetřeno
a sladěno – Pentagram úspěšné školy
9 koncepčních věcí, které najdeme u všech úspěšných škol a proč by tam měly
být

Proč seminář absolvovat?
Ukazuje se, že ti nejúspěšnější ředitelé nejenže mají svoji vlastní správnou koncepci a vizi,
kterou současně i umí uvést do praxe, ale také ji neustále vylepšují a to i v dobách, kdy se jejich
školám stále dobře daří. Sbírají informace, nápady a příklady úspěšné praxe, které neustále
poměřují se svými záměry a případně, když jim novinky vyhovují, tak si je „ohnou“ a zapracují
do své koncepce – neustále tak vylepšují, ale jen tím, co je pro ně užitečné a přínosné.
Lektor pro vás připravil výběr nápadů, zkušeností a praktických rad, které získal na stovkách
českých škol a zobecnil do několika oblastí pro větší přehlednost a využitelnost pro další školy.
Nabízí konkrétní užitečné rady ověřené v praxi.
Současně ukáže i nejčastější chyby nebo mýty, které se nevyplácí a jsou zdrojem
problémů a ukážeme možnosti, jak se jim předem vyhnout nebo jejich vliv zmenšit.
Prostor bude i pro dotazy a vaše konkrétní situace a jejich řešení.
TERMÍN:

středa 24. října 2018

ČAS:

9.00 – 14.00 h (prezence od 8.30 h)

MÍSTO:

Praha, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,
Francouzská 56, Praha - Vinohrady
(zastávka tramvaje Jana Masaryka na Francouzské ulici)

CENA:
UZÁVĚRKA:

1 400 Kč; nejsme plátci DPH
15. 10. 2018 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

IČ 75188953
www.blechova.cz

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

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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