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 Pozvánka na seminář pro vedoucí pracovníky škol 

JAK ZAJISTIT, ABY ZAMĚSTNANCI PLNILI ÚKOLY DOBŘE  
A S CHUTÍ 
Termín: 5. 2. – 6. 2. 2019 Prezence + ubytování od 8:30, zahájení v 9:00 hodin. 

Předpokládané ukončení druhý den 14:00 hodin. 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29 
 

 

 JAK ZAJISTIT, ABY ZAMĚSTNANCI PLNILI ÚKOLY DOBŘE A 
S CHUTÍ  

 Lektor: Mgr. Štefan Schwarc Časový rozsah: 16 hodin 
  Vidíte co je špatně a hledáte způsob jak to sdělit, aby to bylo vyslyšeno a nedošlo ke 

konfliktu? Zajímá vás jak používat zpětnou vazbu jako respektující, rozvíjejí profesní 
komunikační nástroj? Tomu je věnován právě tento kurz.  V něm se můžete seznámit s 
cílem a kvalitou této dovednosti. Vyzkoušíte si jak a kdy ji používat. Zároveň se můžete 
naučit jak se vyvarovat chyb, které vytvářejí konflikty. 
Vyzkoušíte si použití zpětné vazby jako nástroje pro efektivní řízení změny ve škole. Kurz je jen 
málo teoretický, plný aktivit, příkladů, diskusí a nácviků. 

Kurz je zaměřený na posílení kompetencí pedagoga v kolegiální práci, ale i v práci s 
dětmi. Rozšiřuje znalosti v oblasti komunikace a zpětné vazby, reflexe a zdravé 
asertivity. Dále kurz pomáhá rozvíjet dovednosti, které napomáhají kolegiálnímu, 
podpůrnému pracovnímu prostředí. 

  
 

Mgr. Štefan Schwarc 
je psychoterapeut,  kouč a školitel. Jeho cílová práce spočívá v individuální a skupinové práci s 
dospělými. Každoročně připravuje a školí mnoho tuzemských a mezinárodních kurzů, většinou na 
témata psychoterapie, dovednosti ve výchově nebo zážitková pedagogika. 
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Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace 
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“. 
 

Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky   

 naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního 
metodického setkání je účastník povinen absolvovat jedno 4 
hodinové metodické setkání na škole, které bude 
organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem nejpozději 
6 měsíců (tematicky bude doplňovat absolvovaná témata) 

 splňovat požadavky na cílovou skupinu: vedení  základních a středních škol Jihočeského kraje 
o ředitel 
o zástupce ředitele 
o člen vedení,  který vede další pedagogické pracovníky 

 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29

