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Aktivita 2.13 Podpora znalostních kapacit 
PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE č. 2/2019 

 

 

Název akce: VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ škol a školských zařízení 
v území ORP Rokycany 

 
Zaměření: Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 

v rámci komplexní podpory znalostních kapacit a sdílení příkladů dobré 
praxe v celkovém rozsahu 12 hodin. 

Cíl akce:  Prohloubit znalosti a kompetence řídicích pracovníků škol prostřednictvím 
osobnostně-sociálního rozvoje s důrazem na systémové a strategické 
řízení školy a lidských zdrojů, krizový management a komunikaci, umožnit 
představitelům škol vzájemně sdílet profesní zkušenosti a příklady 
inspirativní praxe.  

Forma: Prezenční forma vzdělávání, individuální a skupinová (týmová práce, 
diskuze, výměna zkušeností), realizace vzdělávání pomocí interaktivního 
prostředí. 

 

Termín:   23. 5. - 24. 5. 2019 (čtvrtek - pátek) 

Místo konání: bude upřesněno v průběhu 02/2019 

 

Rámcový program akce: Školicí den 23. 5. 2019 

8:00 - 9:00 Příjezd účastníků, registrace, ubytování 

 
9:00 - 9:15 

Zahájení setkání 

9:15 - 
17:00 
 
přestávka 
na oběd 
(1h) 

Kurz přežití pro ředitele škol ….. aneb jak uspět v první linii 
Nejčastější a nejpalčivější problémy škol, analýza problému, řešení v praxi  
Hubatka Consulting - Mgr. Miloslav Hubatka, http://www.hubatkaconsulting.cz/ 
 
Obsahové zaměření: 
 

Mezilidské vztahy na pracovišti a konfliktní situace  

- oblast lidských zdrojů, tvorba a udržení růstového klimatu vzájemné 
podpory a spolupráce mezi učiteli a vedením školy, nejčastějším příčiny 
vzniku problémů v mezilidských vztazích a účinné formy prevence 
 

Systémové a strategické řízení 

- spolupráce a koordinace lidí a úkolů, zásady delegování a přenášení 
zodpovědnosti, optimalizace kontrolního a evaluačního systému ve škole, 

http://www.hubatkaconsulting.cz/
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příklady z praxe a ukázkami vyzkoušených a účinných řešení 
  
Krizový management 

- prevence a předcházení krizí formou předem definovaných krizových 
indikátorů 
 

Komunikace s rodiči a vyhraněné situace ve škole 

- osvědčené formy, pravidla a principy spolupráce a komunikace mezi 
rodinou a školou, role a možnosti učitelů v systému komunikace  

 
od 18:00  
 

 
Večeře, raut a neformální diskuze k aktuálním tématům a potřebám škol v území 
 

 

 

Školicí den 24. 5. 2019 

 
7:30 - 9:00  
 

 
Snídaně 
 

 
9:15 - 
12:00 
 

 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“ - projektové 
aktivity, aktualizace MAP, vyhodnocení a ukončení akce, oběd   
 

 

Bližší organizační pokyny budou zaslány min. měsíc před konáním akce. 

 

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

 
 
Výstup: Potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity. 
 

Přihlášení:  do 28. 2. 2019 on-line formulář zde  

(kontaktní e-mail pro případné dotazy - vzdelavani.mapplzensko@gmail.com) 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEx_tKs4AXGKZ4ZMq49Fu07z33ufgvTySsq5SEUVfLyHIKoA/viewform
mailto:vzdelavani.mapplzensko@gmail.com

