
 
 

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. 

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 

 

Pedagog 21. století 
 

  

 Pozvánka na seminář pro vedoucí pracovníky škol 

V POHODĚ A S NADHLEDEM – je to při vedení školy možné?  
Termín: 23. 3. – 24. 3. 2020 Prezence + ubytování od9:00, zahájení v 9:30 hodin. 

 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory u Českých Budějovic, Šindlovská krčma 

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

 

 V POHODĚ A S NADHLEDEM  
 Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová                                     Časový rozsah: 16 hodin 

 

  Seminář je určen pro ředitele, zástupce a další členy širšího vedení škol.    
Cílem dvoudenního semináře je zlepšit kompetence vedoucích pracovníků škol 
především v oblasti lepšího plánování a organizace času, psychohygieny, efektivní 
komunikace a vedení lidí. Budeme se věnovat navržení konkrétních kroků vedoucích ke 
zlepšení. Zopakujeme si delegování a zásady kvalitní péče o sebe a principy snižování 
stresu. Vyzkoušíme si vybraná relaxační cvičení a konkrétní techniky, které nám mohou 
pomoci zajistit vlastní emoční stabilitu ve vypjatých situacích. Zmapujeme si, jaký styl 
vedení a ovlivňování lidí je nám blízký. Připomeneme si situační vedení a jeho využití při 
práci s podřízenými. Podrobněji se podíváme na konkrétní náročné situace, se kterými 
se v roli vedoucích pracovníků potýkáme, následně je rozebereme a navrhneme možné 
způsoby jejich řešení a vhodnou komunikaci. Nedílnou součástí semináře bude sdílení 
zkušeností, konzultace a diskuze k probíraným tématům.  

  Mgr. Kamila Bobysudová  - členka České asociace mentoringu ve vzdělávání 

Věnuje se lektorské a poradenské činnosti především v oblastech supervize, koučování, 

komunikace, psychohygieny, manažerských dovedností. 
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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. které bude 
organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem 
nejpozději 6 měsíců. 

 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

