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 Pozvánka na seminář pro vedoucí pracovníky škol 

KOUČOVÁNÍ V DENNÍ PRAXI ŘEDITELE ŠKOLY 
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ČŠI 
Termín: 26. 9. – 27. 9. 2018 

 

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

 

 KOUČOVÁNÍ V DENNÍ PRAXI ŘEDITELE ŠKOLY 
 Lektor: Mgr. Hana Jurásková                                         Časový rozsah: 10 hodin 
  V denní práci ředitele školy přicházejí chvíle, kdy potřebuje řešit problémy, konflikty, 

vyjadřuje podporu, hledá řešení situace, nabízí pomoc učitelům, žákům i správním 
zaměstnancům, komunikuje se zřizovatelem. Ne vždy se mu do toho chce a ne vždy si ví 
úplně rady. To je skvělá startovací čára a prostor pro koučovací způsob podpory a 
vedení lidí. V tomto programu se seznámíte s podstatou koučování a procvičíte si 
některé postupy, které můžete aplikovat v každodenní praxi. Vzdělávací program 
probíhá aktivní formou, střídají se fáze vysvětlování a procvičování.  

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ČŠI  
Lektor: PhDr. Jana Bartošová, Mgr. Renata Pechoušková            Časový rozsah: 6 hodin 
Působnost ČŠI, typy inspekční činnosti, výstupy, kritéria hodnocení, podpora škol ze 
strany ČŠI. Inspekční činnost ve škole v praxi, co to obnáší, jak organizačně probíhá 
inspekce od oznámení inspekce řediteli školy po podepsání inspekční zprávy a 
protokolu. 

  Mgr. Hana Jurásková – zabývá se poradenskou a lektorskou činností se zaměřením na 
osobnostní rozvoj, práci se strachem, zvládání změn, autorka knihy “Životní DPH – Desatero 
pohodářky Hanky”.  
PhDr. Jana Bartošová, ředitelka inspektorátu České Budějovice 
Mgr. Renata Pechoušková, inspektorka inspektorátu České Budějovice 
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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

