Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Pedagog 21. století
Pozvánka na seminář pro vedoucí pracovníky škol

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VE ŠKOLE – NÁSTROJ ROZVOJE
A KVALITY
Termín: 14.

2. – 15. 2. 2019

Celková časová dotace:
Místo konání:
Elektronická přihláška:

Prezence + ubytování od 8:30, zahájení v 9:00 hodin.
Předpokládané ukončení druhý den 13:30 hodin.

16 hodin
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma
http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VE ŠKOLE – NÁSTROJ ROZVOJE
A KVALITY
Lektor: Mgr. František Eliáš

Časový rozsah: 16 hodin

Pochopíte význam strategického plánování, které požaduje a sleduje i ČŠI. Lektor se s vámi
podělí o praktické zkušenosti z tvorby a realizace strategického plánu školy. Získáte návod na
vlastní tvorbu strategie své školy se zapojením ostatních zaměstnanců, rodičů, zřizovatele.
Projdete si strukturu strategického plánu a jednotlivých částí, které by měl obsahovat (analýza
potřeb, vize školy, mise, strategické cíle, plán implementace, evaluace).
Důraz bude kladen na praktické postupy (nástroje, techniky), jak efektivně pracovat s kolegy
na vytvoření Strategického plánu rozvoje školy včetně metodických materiálů. Seminář je
veden interaktivní formou a je využito i sdílení zkušeností.

Mgr. František Eliáš
Strategickému řízení a plánování se věnuje od roku 2002, kdy se stal ředitelem ZŠ a MŠ Bory.
V rámci dalšího vzdělávání získal teoretické a následně i praktické zkušenosti v procesech, které
využil při tvorbě vlastní strategie rozvoje školy. Svoje zkušenosti sdílí a nabízí k využití
prostřednictvím webu www.strategieskoly.cz. Dalším tématem, kterým se zabývá, jsou
venkovské komunitní školy. Kromě organizace činnosti komunitní školy v obci se aktivně podílí na
podpoře a zakládání organizace venkovských komunitních škol v ČR.

PODMÍNKY ÚČASTI

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
o
o

ředitel
zástupce ředitele
člen vedení, který vede další pedagogické pracovníky

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7
pracoviště Tábor, Komenského 2235

Mgr. Hana Vellánová
Manažer KA2 – vedení
škol

 +420 603146486
vellanova@zvas.cz
http://ikap.zvas.cz

