
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

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 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:

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.



Ve dnech 16. - 18. 10. se konal v Českém Dubu druhý Teambuilding zaměřený na
rozvoj osobnosti.  Účastníci měli možnost seznámit se s kompenzační strategií a jejími
společnými znaky. Dále byla přiblížena oblast reflektoru pozornosti a byl vysvětlen
proces zrání osobnosti. Veškeré teoretické poznatky byly přiblíženy v tematických

hrách, společných či individuálních činnostech. Školiteli byli František Kužela a
Kateřina Vidimská. Proběhlo seznámení s benefitem koučování a představení koučů.

Bylo objasněno co tento benefit nabízí a byly zodpovězeny otázky na toto téma
(strach, kompetence, průběh, zaměření, intimita, etika, vlastní potřeby).

Teambuilding v Českém Dubu



vysvětleno, jaké typy dětí učiteli naslouchají a od toho se odvíjí jejich chování, 
typ akustický, vizuální, kynetický, grafomotorický

matematika + fyzika
dějepis, zeměpis, občanská výchova
výchovy (HV,TV,VV,PČ)

čeština + cizí jazyky
chemie + přírodopis

Datum  uskutečnění: 6. 11. 2019

Místo: ZŠ Kaplického Liberec

Účastníci: učitelé a asistenti pedagoga

Téma: Produkt práce učitele (dítě)

Lektor: Mgr. Čápová Marie
 

Úvodem nastíněno téma Workshopu, jeho cíle a přínos.

Účastníci si vylosovali čísla, poté utvořili dvojice. Úkolem dvojice bylo představit
jeden druhého – jméno, funkce, rodina, zájmy – pouze to, co chtěl představovaný 

o sobě sdělit ostatním.

ČÁST DRUHÁ

Proces učení:
Vždy záleží na způsobu podání, velký vliv učitel a prostředí, ve kterém pracuje,

dále pak vnitřní pocity učitele
      

Dítě

ČÁST TŘETÍ
Práce ve skupině, utvoření sekcí (skupin) dle vyučovaných předmětů), 1. a 2.st.
společně.

SEKCE

Práce ve skupinách zaměřena na vymezení podmínek a pomůcek pro zkvalitnění
výuky. Poté skupiny zpracovávaly mentální mapu – zde uvádějí, co potřebují pro
svoji práci.
 

ZÁVĚR
Na závěr všechny skupiny své mentální mapy představily ostatním účastníkům
workshopu. Účastníci zhodnotili průběh a přínos workshopu. Všemi bylo hodnoceno
kladně, s  dodatkem, že by bylo ideální, pokud by se jednotlivé mentální mapy
podařilo uskutečnit.

Zhodnocení průběhu workshopu





Datum uskutečnění: 19. 2. 2020 13.00 – 18.00 hodin
Účastníci: učitelé a asistenti pedagogů
Téma: Práce s Mentální mapou
Lektor: Mgr. Čápová Marie

V úvodu bylo vysvětleno lektorkou téma a cíle workshopu. Účastníci rozděleni do
pracovních skupin, dle předchozího workshopu (6. 11. 2019).

Část první:
1.    Mentální mapa (vypracovaná na Workshopu dne 6. 11. 2019):

a) kontrola – co bylo již splněno
b) které úkoly jsou v plnění
c)  stávající úkoly

2.   Pokračování práce s mentální mapou
a) ke stanoveným úkolům a cílům účastníci uvádějí, jakým způsobem uvedené
úkoly realizovat
b) co je pro realizaci potřeba (pomůcky, pracovní nasazení, způsob realizace)

3.    Představení mentálních map – uvedeny postupy viz bod 2

Část druhá:
1.    Členové ostatních pracovních skupin postupně doplňují návrhy ke stanoveným
úkolům a řešením (pracovní kolečko – vystřídají se všechny skupiny u všech ment.
map)
2.    Ukončení práce na ment. mapách a skupiny se obměnily – pedagogové dle
aprobací, v každé skupině zastoupení 1. I 2. stupně ZŠ, rovněž tak asistenti pedagogů.
Např. vyučující M, VV - 1.st. + M, VV - 2.st.
3.    Dále pracují s Tematickými plány jednotlivých ročníků:

a)    Uvádějí, co se shoduje, jaké učivo se dá propojit s ostatními předměty
(zastoupenými ve skupině)

b)    Vytvoří 2.hodinový blok na dané téma z tematického plánu – obsah, průběh
vyučovacího bloku, zhodnocení. Rovněž tak požadavky na materiálové vybavení
apod.
4.    Prezentují své práce ostatním účastníkům.
 Část třetí:
1.    Účastníkům představeny nové metody učení
a)    Co potřebují děti: vlastní nápad, technologie, hranice chování, chuť pracovat –
motivace, akce v hodině – pohyb, cítit svobodu při učení, moci prosadit vlastní téma,
důležitost zhodnocení hodiny
b)    Co potřebuje učitel: aktivní účast žáků, podporu rodičů, podporu vedení,
materiál k výuce, čas – kdy příprava (pracovní doba, osobní volno…), dodržování
stanovených pravidel (Školní řád apod.) všemi pedagogickými pracovníky –
Důslednost

WORKSHOP



Zůstává polovina účastníků – většinou pedagogičtí pracovníci – učitelé.
Vypracují tzv. „Balanční kolo“ – účastníci procentuálně uvádějí, na kolik procent se
jim daří plnit různé úkoly, oblasti – hodnotí sami sebe
Pedagogové se seznamují s Řízenou strategií plnění úkolů dle metody Reuvena
Feuersteina (Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje
školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje
nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.).

Část čtvrtá (závěrečná):


