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Pro management škol v JMK 

Jak iniciovat změnu procesu vzdělávání ve škole?  

Jak nové procesy zavést a udržet, aby nebyly formální, ale žité?  

Navazující setkání ředitelů škol, jejich zástupců nebo koordinátorů ŠVP a dalších  

zainteresovaných stran z Jihomoravského kraje hledajících efektivní postupy pro přípravu žáků 

a studentů na rychle se měnící svět.  

Detailní program naleznete na druhé straně.  

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

Akce je podpořena v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj. 

Překročí-li počet uchazečů kapacitu setkání, upřednostníme účastníky seminářů Podnikavý ředitel, které se konaly v letech 2021 a 2022.  

https://www.akademiesro.cz/
https://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=1339
https://www.akademiesro.cz/
mailto:dasa.zouharova@lipka.cz
http://www.lipka.cz
https://www.facebook.com/lipka.cz
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
http://www.instagram.com/lipka.cz
https://anchor.fm/lipka
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PROGRAM  
středa 29. 3. 2023  

15.00–15.30 příjezd, prezence a ubytování  

15.30–17.00 úvodní blok Lipky, představení areálu a služeb Akademie Libchavy  

(Dáša Zouharová, zaměstnanci Akademie Libchavy)  

17.30 večeře 

18.00–21.00 úvodní blok dvoudenního programu  

Jak ve škole iniciovat, zavést a udržet změnu procesu vzdělávání?  

(Martin Holčík, kouč a lektor, Akademie s.r.o. Libchavy)  

Změní nové vzdělávací programy české školy? I když jsou základní 

pravidla pro fungování škol všude stejná, jednotlivé školy se velmi liší 

v tom, jak skutečně fungují, jakých výsledků ve vzdělávání dosahují 

a jak se v nich cítí žáci a učitelé. Rozhoduje o tom vedení školy: vize 

ředitele, která ukazuje směr a hodnoty a schopnost vedení školy  

podporovat sborovny ve změně procesů ve škole.  

Co je to vůbec proces? Jak pracovat s procesy v prostředí školy?  

Jak iniciovat změnu procesu vzdělávání ve škole?  

Jak nové procesy zavést a udržet, aby nebyly formální, ale žité?  

čtvrtek 30. 3. 2023  

8.00–9.00 snídaně 

9.00–17.00 pokračování programu Jak ve škole iniciovat, zavést a udržet  

změnu procesu vzdělávání? 

(Martin Holčík, kouč a lektor, Akademie s.r.o. Libchavy) 

17.00–18.00 večeře 

19.00–20.30 Jak a proč se věnovat podnikavosti napříč školou, úvodní bloky 

se zástupci Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia 

(ředitel školy Ing. Radko Sáblík, zástupci ped. sboru i studentů) 

Debata se zástupci SSPŠ – školy jedinečné v tom, v jakém  

rozsahu do svého chodu zapojuje studenty, absolventy a externí  

partnery.  

https://www.akademiesro.cz/
http://www.lipka.cz
https://www.facebook.com/lipka.cz
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
http://www.instagram.com/lipka.cz
https://anchor.fm/lipka
https://www.ssps.cz/
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pátek 31. 3. 2023  

8.00–8.30 snídaně 

8.30–11.00 Jak a proč se věnovat podnikavosti napříč školou  

(ředitel školy Ing. Radko Sáblík, zástupci ped. sboru i studentů)  

Společně s Radko Sáblíkem, ředitelem školy, a jeho kolegy můžete 

prodiskutovat konkrétní tipy, jak rozvíjet a prosazovat ve škole  

podnikavost. Také vám jakožto člen expertní skupiny přípravy  

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ přiblíží, jak je v ní 

podnikavost vnímána. Zástupci studentů vás seznámí s přístupem 

jejich školy k rozvoji potenciálu žáků i s tím, co je pro mladé lidi  

důležité v rámci středoškolského studia.  

11.30–12.30 Krátká debata k dalšímu vzdělávání vedení škol a pilotnímu testování 

podnikavé certifikace.  

12.30 lehký oběd, ukončení programu  

https://www.akademiesro.cz/
http://www.lipka.cz
https://www.facebook.com/lipka.cz
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
http://www.instagram.com/lipka.cz
https://anchor.fm/lipka

