SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.
dovoluje si pozvat Vás na on-line seminář

ŘEDITEL A JEHO SBOROVNA
živý přenos
Termín: 5. března 2021, čas: 10 - 14 hodin
Anotace
Výukový cíl programu: zefektivnit nástroje, které používáte při vedení „desáté třídy“
(sborovny) tak, abyste ty nejschopnější nepřetížili, tahounům neutrhli kýlu a slabší hráče
udrželi v pracovním rytmu a tempu. Nastavení spravedlivých očekávání a systémových
nástrojů blokujících nebezpečné excesy.
1. Kdo je kdo a k čemu. Běžte naproti přirozeným rolím a schopnostem. Nenoste sovy do
Athén a nesnažte se aktivizovat spící panny. Každý dle svých možností, každému dle jeho
potřeb.
2. Nastavení spravedlivých očekávání - eliminace dopadů působení těch, co se jen vezou,
anebo mají neustále nějaké pozměňovací návrhy, které máte realizovat vy nebo někdo jiný.
Kontrola produkce myšlenek.
3. Tahání za společné provazy a plutí na jedné lodi – základ, a dál ni krok.
4. Kabinetní politika a práce s neorganizovanou akční ženskou skupinou
Práce s příčinami selhávání sborovny (postup, jak to identifikovat, jak tomu čelit, jak nastavit
preventivní mechanismy):
a) Lhostejnost k výsledkům, postavení a ego, nástroje ke zvýšení angažovanosti, využití i
tlumení sólování ("já to mám takto a MOJE třída to má taky takto a my se nebudeme
podřizovat ničemu školnímu")
b) Vyhýbání se zodpovědnosti (" já ne, já ne, to voni"), nízké standardy
c) Absence důvěry
d) Obavy z konfliktů, umělá harmonie ("my jsme tady výborný kolektiv, který každému rád
pomůže….toto se u nás neděje..")
e) Nedostatek věrnosti (vynášení drbů a zhoršování pověsti školy)
Součástí vzdělávacího programu je navíc výukové video v rozsahu 120 minut, které si
budete moci přehrát kdykoliv po skončení semináře a které zašleme přihlášeným účastníkům
společně s odkazem na tento on-line
Seminář je akreditován v rámci programu Sborovna a ředitel – předcházení selhávání
týmu, akreditace MSMT – 27509/2019-1-917, 8 hodin
Cílová skupina: vedení školy, tj. ředitel/ka, příp. zástupce/kyně
Lektoruje: Mgr. Michaela Veselá

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A ÚČASTI:

Cena: 1.800,- Kč za školu (omezeno cílovou skupinou - viz informace výše)
1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Ve
formuláři vyplňte prosím údaje kontaktní (pouze jedené!!) osoby za školu, telefon a e-mail,
dbejte prosím na správnost vyplněných údajů (kvůli fakturaci). Na zadanou e-mailovou
adresu Vám následně budeme posílat vše, tedy účetní doklady, přístupové údaje, blanket na
osvědčení a další organizační informace.
2. E-mailem, který nám uvedete, Vám také přijde pro forma účetní doklad, na jehož
základě provedete úhradu účastnického poplatku. Teprve po úhradě pro forma dokladu jste
závazně přihlášeni. Následně Vám systém automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě.
3. Seminář proběhne prostřednictvím našeho YouTube kanálu s možností komunikovat
s lektorkou prostřednictvím chatu nebo přes whatsapp. Přístupové údaje od nás obdržíte
nejpozději 12 hodin před začátkem semináře. Není třeba se nikde registrovat, pouze kliknete
na odkaz a díváte se. Přímý přenos je přístupný pouze přihlášeným účastníkům a je
zakázáno šířit jej dále mimo sbor školy, kopírovat ani zveřejňovat.
4. Záznam bude k dispozici pouze v den konání (do půlnoci) a dále pak v jedné „repríze“ v
dodatečně určeném termínu (sdělíme po skončení streamu zájemcům na vyžádání)
5. Současně s přístupovými údaji Vám zašleme blanket na osvědčení se všemi zákonnými
náležitostmi, ten si můžete ve škole vytisknout v potřebném počtu a doplnit údaje účastníků.
6. Uzávěrka přihlášek je 4. 3. 2021, dotazy rádi zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz
Těšíme se na Vaši účast!

