Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - MINIMUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ ŘEDITELE
vzdělávací akce č. 11218
akreditace MŠMT č. j. MSMT-16461/2016-2-514

URČENO:

začínajícím ředitelům a vedoucím pedagogickým pracovníkům
všech typů škol a školských zařízení

TERMÍN:

úterý 20. listopadu – středa 21. listopadu 2018

ČAS:

9 – 14.30 h
s přestávkou na oběd

MÍSTO:

Zlín, Hotel Garni Zlín, nám. T. G. Masaryka 1335
parkování doporučujeme na parkovišti Univerzitní park (ul. Březnická)

LEKTOŘI:
1. den:
Mgr. Miloslav Hubatka, lektor a mentor s praxí ředitele
školy; zaměřuje se na oblast školského managementu;
autor knihy Úspěšní vychovávají své děti jinak
2. den:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specializuje
se na školskou legislativu
OBSAH:
1.VEDENÍ TÝMŮ A LIDÍ A ZÁKLADNÍ PRINCIPY MANAGEMENTU
2.ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ŘEDITELE
více k obsahu na 2. straně pozvánky

CENA:

2 800 Kč; v ceně cofeebreak a oběd v restauraci;
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

12. 11. 2018

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.

IČ 75188953
www.blechova.cz

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

OBSAH:
1. den
LEADERSHIP – VEDENÍ TÝMŮ A LIDÍ
A ZÁKLADNÍ PRINCIPY MANAGEMENTU – SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ ŠKOLY
Výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál. Proto je systematické a správné
vedení lidí a týmů – leadership - klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy.
Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale současně tuto dovednost systematicky pěstují
u sebe i u svých spolupracovnícíků. Lektor vás provede základními principy vedení týmů
s přihlédnutím na školská specifika. Nabídne konkrétními návody, nápady a osvědčené modely
a řešení z praxe.
Odnesete si:
• Užitečné, praktické a pro vás využitelné poznatky z oblasti leadershipu;
• Konkrétní postupy vyzkoušené v praxi, včetně návodu, jak je optimálně přizpůsobit vašim
konkrétním podmínkám;
• Rady a doporučení, jak optimalizovat vztahy a klimata ve vašich kolektivech
• Nápady a návody, jak nejlépe využít potenciál vašich nejlepších pedagogů a jak je vést
jako lídry, kteří budou užitečnou oporou a pomocí nejen vám, ale i dalším kolegům
• Jak vybírat a vést spolupracovníky v rozšířeném vedení, jak optimalizovat systémy a
nástroje vedení;
• Jak optimalizovat vztahy a klima na pracovišti včetně vaší aktivní účasti na jejich tvorbě;
• Řadu typických příkladů z praxe – můžete se poučit z chyb i úspěchu druhých;
• Možnost konzultovat vaši specifickou situaci nebo problém.
2. den:
ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ŘEDITELE
Cílem semináře je shrnout a vysvětlit základní činnosti ředitele školy regulované právními
předpisy a tím přispět k bezproblémovému řízení školy na začátku funkčního období
začínajícího ředitele.
▪ Oblast vzdělávání
zejména: případné změny ŠVP, volba učebnic, práva a povinnosti pedagogických pracovníků,
autorské právo v oblast vzdělávání, mimoškolní akce, spolupráce se školskou radou
▪ Oblast organizace vzdělávání
zejména očekávané změny právních předpisů spojené s financováním regionálního školství;
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků; odpovědnost za škodu
▪ Oblast komunikace se zákonnými zástupci
zejména práva a povinnosti zákonných zástupců, právo na informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím
▪ Oblast provozu
zejména provoz školy a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků; hygienické
požadavky na provoz školy
▪ Oblast pracovněprávní
zejména změny organizační struktury, výpověď pro nadbytečnost, specifika pracovního
poměru asistenta pedagoga, pracovní doba pedagogických pracovníků, plat a jeho složky
(mzda a její složky)
▪ Dotazy, diskuse
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