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2.13 Podpora znalostních kapacit - Vzdělávání vedoucích pracovníků 
škol/strategické řízení a plánování ve školách 

PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE č. 1/2019 

 
Název akce:    MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ 

PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

 

Anotace:  Manažerské vzdělávání pro ředitele/zástupce základních a mateřských škol 
s využitím metody komunikace Structogram®. Kurz je akreditován v systému 
DVPP, č. akreditace 1046/2018-2-135. Manažerská akademie je rozdělena do tří 
hlavních témat (Struktogram 1., 2., 3.) v rozsahu 3 školicích dnů (1 den/8 h, 
celkově 24 hodin vzdělávání). 

 

Cíl akce: V prostředí školní praxe otestovat a vyzkoušet metodu osobnostního rozvoje 
Structogram® jako nástroje předpokladu pro efektivní řízení a strategické 
plánování ve školách a školských zařízení jednotlivých účastníků, dále získat 
další informace a praktické výsledky jako podklad pro další zefektivnění práce 
respondentů v oblasti manažerského řízení a vedení školské instituce. Získat 
rezervoár informací z obecné psychologie týkající se osobnostního rozvoje 
formou metody Structogram® včetně základních technik koučování. Osvojení 
praktických dovedností pro zvládnutí metod, které jsou možnou pomocí ke 
zvládání problematických situací v profesi vedoucího pedagogického pracovníka 
školské instituce. Účastník bude vybaven nejen znalostmi v oblasti sociální 
psychologie, komunikace a sociální percepce, ale i praktickými 
řešeními/dovednostmi, která jim pomohou tyto situace lépe zvládat a řídit. 

 
Forma:  Prezenční forma vzdělávání, individuální a skupinová (týmová práce, diskuze, 

výměna zkušeností), realizace vzdělávání pomocí interaktivního prostředí.         

Termíny:   Structogram 1. Structogram 2. Structogram 3. 

  20. 2. 2019  20. 3. 2019  17. 4. 2019 

Od - do: 9:00 - 17:30 hod  
 

Místo: Zasedací místnost Triana MěÚ Rokycany, Masarykovo náměstí 1 

Lektor: Milan Zajíček, Pražská manažerská akademie, s. r. o., http://www.pma.cz/, 
odborný garant vzdělávací akce: Mgr. Lenka Hartmanová 

 

Úhrada: Financováno v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Rokycany II“ pro účastníky bez poplatku. 

 
Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, licence k výukovému 

programu Structogram a materiály pro vlastní manažerskou práci. 

Přihlášení: kontaktní e-mail pro případné dotazy - vzdelavani.mapplzensko@gmail.com, 
akce je již naplněna. 
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