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ČtvrteK	26. 	5 .

WOrKSHOPY

Proč a jak rozvíjet pedagogický leadership 
vedení škol?
Lektoři: Zuzana Bukovská, Libor Pospíšil, Učitel naživo

Jak se společně s učiteli a řediteli učíme  
být ještě lepšími učiteli a řediteli našich žáků?
Lektorky: Hana Košťálová, Michaela Kafková, Pomáháme školám  
k úspěchu

Vedení školy je klíčové pro učení všech dětí ve škole. V rámci workshopu spo-
lečně pojmenujeme, co mají společného ředitelé, kteří to dokážou efektivně za-
řizovat. Seznámíte se nejen s tím, jak ke vzdělávání a rozvoji ředitelů přistupují 
v úspěšných systémech, ale také jakou roli v podpoře ředitelů mohou hrát lokál-
ní iniciativy v České republice.

V  projektu Pomáháme školám k  úspěchu spolupracujeme s  deseti skupinami 
škol v deseti různých územích, lokalitách. Spojuje nás snaha znovu a znovu hle-
dat cesty k tomu, aby se naši žáci učili s chutí a nasazením, aby je učení uspoko-
jovalo a aby se cítili ve škole dobře. Když se daří žákům, přináší to spokojenost 
i učitelům a i oni se do školy těší o něco víc. Navíc jsou ochotnější ke společným 
drobným metodickým pokusům, které všechny profesně posouvají.
V dílně se krátce podělíme o to, jak společné profesní učení provozujeme, na co 
jsme při tom přišli, co se nám osvědčilo, co ne. Příklady, které budeme sdílet, 
budou z oblasti rozvoje čtenářské a pisatelské gramotnosti.  Navážeme tím na 
plenární prezentaci principů společného profesního učení pedagogů.



Jak rozvíjet wellbeing žáků a učitelů
Lektorka: Lenka Felcmanová, ČOSIV

Jak propojovat formální a neformální vzdělávání
Lektor: Michal Tarant, ČRDM

Ředitel zavalený papíry a byrokracií. Jak a kde 
mu usnadnit práci, aby se mohl věnovat kvalitě 
výuky a řízení svých učitelů? 
Lektor: Miroslav Hřebecký, EDUin

V  dílně si představíme opatření, která podporují wellbeing žáků i  pracovníků 
škol, a možnosti jejich praktického využívání v každodenním životě školy. Vy-
světlíme si vliv stresu na fungování mozku a dopady, které to má na učení žáků 
i práci učitelů. Vybraným opatřením se budeme věnovat detailněji a některá si 
i společně vyzkoušíme.

V rámci dílny se pokusíme zodpovědět otázky spojené s tím, proč a jak se po-
koušet o formální a neformální vzdělávání a podporovat ho. Jaké jsou překážky 
a vhodné cesty v této snaze a jaké možnosti a výhody nám přináší stávající na-
bídka neformálních příležitostí pro rozvoj vlastního vzdělávání.

Čeští ředitelé patří k administrativně nejvytíženějším na světě. Může jim v tom 
MAP nějak pomoci? Projdeme si spolu základy procesního řízení a vyzkoušíme 
si sílu manuálů. Vyjdeme ze základů delegování a budeme společně přemýšlet, 
v jakých rolích je možné ředitelům škol ulehčit sdílením agend, outsourcingem 
či delegováním na kolegy.



Sdílení zkušeností se zapojováním dětí 
z Ukrajiny do vzdělávání a místních komunit 
Lektorka: Markéta Pošíková

Jak využívat indikátory kvality učení dětí 
z aplikace mapavzdelavani.cz
Lektoři: Václav Korbel, PAQ Research, Vladimír Srb, Partnerství 2030+

Během dílny budeme sdílet praktické zkušenosti z toho, jak se nám daří z pozice 
MAP podporovat školy a zřizovatele, co se nám osvědčilo a co nikoli. Hlavní téma je, 
jak se nám daří zapojovat ukrajinské děti do formálního i neformálního vzdělávání 
na našem území a jak se nám daří zapojovat i jejich rodiny do místních komunit.

Data mají sílu identifikovat slabá místa v  učení dětí. V  tomto workshopu se 
účastníci dozvědí, jak využívat webovou aplikaci www.mapavzdelavani.cz k mo-
nitorování kvality učení v  regionech. Projdeme si také indikátory vzdělávání 
Partnerství 2030+ a ukážeme si, jak je dávat do vztahu s daty sociálních pod-
mínek, s kým se porovnávat a jak si nastavit cíle pro zlepšení. Workshop bude 
praktický a  pomůže pochopit, jak lze informace, které data nabízejí, využívat 
v dennodenní práci.
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