
ŠKOLA TAKÉ 
POTŘEBUJE PEČOVAT 
O ZAMĚSTNANCE 
JAKO KTERÁKOLIV 
JINÁ FIRMA



1) Odpovědné řízení. 
Moderní a transparentní systém řízení lidí. Přechod od centralizovaného
k participativnímu systému řízení.
 
2) Pečující benefity. 
Vytvoření nadčasového systému péče o zaměstnance. Využití
efektivního systému hodnocení, nové strategie a metodiky hodnocení,
koučování, mentorování, aj
 
3) Otevřená škola. 
Profilovat školu dovnitř i navenek jako otevřeného, vstřícného
zaměstnavatele. Vytvořit jasnou vizi školy a pomoci identifikovat se s ní
žákům, zaměstnancům a rodičům aj.
 
4) Genderový reaudit.

Projekt se na naší škole rozběhl 1. záři 2018 a bude se
následující tři roky věnovat zejména těmto prioritám:



PARAMETRY
PROJEKTU

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci školy,
v  tom ohledu, že budou spolutvůrci i příjemci
konkrétních opatření, nástrojů, produktů a
výstupů, a zaměstnavatel jako organizace získá
know – how v oblasti genderové integrace.
 
V  počátcích se projekt potýkal s  personálními
problémy, protože původně nasmlouvaní členové
týmu se rozhodli odejít ze školství do
lukrativnějších oborů. Ale i přes tyto počáteční
obtíže se manažerům projektu povedlo projekt
zahájit. Prvotním krokem bylo vytvoření
hodnotících a sebehodnotících dotazníků pro
zaměstnance a vedení školy. Tyto dotazníky byly
zahrnuty do ústních pohovorů zaměstnanců
s  vedením školy. Dále byl zahájen mentoring
vedení.



PROJEKTOVÝ TÝM

Garant a manažer projektu – Jana Zeroniková, DiS. Vychovatelka ŠD, lektorka,
koučka, ergoterapeutka
Manažer projektu – Eva Sopková,
Finanční manažer – Bc. Vítězslav Jindra, IT specialista
Lektor workshopu – PhDr. Eva Velechovská, Lektorka a konzultantka soft skills,
emoční inteligence a ENEAGRAMU, koučka a držitelka licence EPTP pro ČR. Autorka
národních vzdělávacích projektů pro učitele, manažery, autorka knih a deskových
komunikačních her.
Audiovizuální pracovnice – Mgr. Alena Cihlářová, učitelka na ZŠ v Liberci
Mentor – Mgr. Marie Čápová, ředitelka ZŠ v Ústí nad Labem, koučka
Koordinátor projektu – Mgr. Jitka Jindrová, učitelka na ZŠ v Liberci
Kouč pro individuální koučink – PhDr. Eva Velechovská, Lektorka a konzultantka soft
skills, emoční inteligence a ENEAGRAMU, koučka a držitelka licence EPTP pro ČR.
Autorka národních vzdělávacích projektů pro učitele, manažery, autorka knih a
deskových komunikačních her., Mgr. Marie Čápová, ředitelka ZŠ v Ústí nad Labem,
koučka, Jana Zeroniková, DiS. Vychovatelka ŠD, lektorka, koučka
Kouč pro skupinový koučink – PhDr. Eva Velechovská, Lektorka a konzultantka soft
skills, emoční inteligence a ENEAGRAMU, koučka a držitelka licence EPTP pro ČR.
Autorka národních vzdělávacích projektů pro učitele, manažery, autorka knih a
deskových komunikačních her.
Chůva – Nikola Mošnová, studentka
Expert na hodnocení lidí v organizaci – pozice je v jednání, zatím není stále obsazená
Expert/ka pro strategii a koncepci – Eva Sopková
Evaluátor – pozice je v jednání, zatím není stále obsazená



AKCE PROJEKTU

Projekt je v běhu už od září 2018 a výrazněji se dotknul každého
zaměstnance naší školy 1. února 2019 na workshopu, jehož
tématem byla komunikace a důvěra. 

 

Téma vzniklo na základě vyhodnocení individuálních pohovorů
s vedením školy. Workshop vedla PhDr. Eva Velechovská.

 

Z  kraje roku byla představena všem zaměstnancům Mgr. Marie
Čápová, která povede mentoring a cíleně se bude věnovat
vedoucím zaměstnancům školy (metodika prevence, výchovným
poradcům, speciálnímu pedagogovi a jiným).

 

V  termínu od 3. do 5. dubna 2019 je plánovaný teambuilding.

Školit bude Eva Velechovská. Program naváže na únorový
workshop (program teambuldingu bude zveřejněn během února).



KVĚTNOVÉ NOVINKY
Z PROJEKTU

V dubnu a květnu se toho v našem projektu dělo opravdu hodně. Na začátku dubna,
vyjelo 36 zaměstnanců školy na třídenní zážitkový teambuilding do sportovního areálu
v Českém Dubu. Kromě učitelů se akce zúčastnili vychovatelé, asistenti pedagogů a
vedoucí úseků, to znamená vedení školy, jídelny a družiny. Hlavním cílem bylo
zlepšení komunikace v našem týmu, a to s pomocí psycholožky a koučky PhDr. Evy
Velechovské. Ta vybrala aktivity, které mohly zúčastněným pomoci lépe poznat sám
sebe a v návaznosti na to lépe komunikovat, fungovat v kolektivu a pochopit ostatní. 
 
Důležitou součástí teambulidingu byly hry, rozhovory nebo komunitní kruh.
Diskutovaná témata byly např. instinktivní potřeby každého, dozrávání osobnosti,
hodnoty, selhávání, výkon, vtahy, předsudky a pozornost. Dr. Velechovská také
vysvětlila princip osobnostních podtypů   - sebezáchovný, vztahový a sociální, a
objasnila specifika jejich chování a jednání. Následné rozdělení účastníků do skupin
podle této typologie bylo zajímavé a pro pochopení fungování našeho týmu velice
přínosné. 
 
Ve volných chvílích bylo možné relaxovat sportem nebo procházkami v pěkném okolí. 
 
Kromě této větší akce proběhly i dvě menší. Díky projektovým benefitům pro
zaměstnance jsme mohli 16. dubna nabídnout hlídání dětí, v  době konání třídních
schůzek a 2. května proběhl další mentoring s paní Čápovou. Mentoringu se zúčastnili
vedoucí učitelé,
výchovný poradce a vedení školy a hlavními tématy bylo ujasnění pracovních cílů,
porovnání představ a vzájemná motivace a inspirace.



PLÁN NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V tomto školním roce jsou prozatím naplánovány tyto stěžejní akce:

 

Zážitkový teambuilding: 16. – 18. října 2019

 

Opět v  osvědčeném sportovním areálu Český Dub, tentokrát s novou lektorkou.

Teambuilding svým obsahem naváže na ten předcházející a budeme v podobném
duchu pokračovat v  rozvoji našich kompetencí. Teambuilding je určen pro vedoucí
zaměstnance dále pro učitele, vychovatele a bude doplněn některými asistentkami. 
 

V letošním roce se můžete těšit na dva workshopy: první proběhne na přelomu října a
listopadu, další pak v 2. pololetí.
 

Jednodenní workshopy jsou určeny pro všechny zaměstnance školy a budou  vedeny 

Mgr. Marií Čápovou. Všichni se budou moci podílet na vytvoření nové strategie a
koncepce  naší školy.

 
Dále v  projektu probíhá  individuální koučink  širšího vedení školy a  skupinový
koučink.

 

ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH SKUPIN:
1. skupina: Ing. Hrůzová, Mgr. Vítová, Zuzana Jadrná, Lenka Janusová, Mgr. Berešová,

Radka Bockschneiderová, Mgr. Zeronik
2. skupina: vychovatelky školní družiny, včetně waldorfského oddělení
3. skupina: Mgr. Mervartová, Mgr. Netušilová, Mgr. Staňová, Mgr. Nigrinová,        

 Mgr. Šolcová
4. skupina: Mgr. Tůmová, Mgr. Kůželová, Mgr. Mečířová, Mgr. Bydžovský 

 
V rámci projektu pečujících benefitů existuje nabídka individuálního koučinku  pro

všechny zaměstnance školy. Cílem je usnadnit zaměstnancům překonat eventuální
těžkosti v pracovním i soukromém životě.


