
 

Tento modul je určen: 
 ředitelům škol a jejich zástupců, kteří se chtějí vydat na cestu sebe objevování, zkoušení, inspirování a sbírání 

nových podnětů a zkušeností. Cílem tohoto programu je, aby jste odcházeli jako sebevědomí osmělený leader, 
který má chuť čelit novým výzvám. 

 
Výstupem tohoto modulu je:  

Osmělený ředitel a zástupci školy, který má potřebné informace a nástroje k tomu, aby dokázal postavit svoji 
vizi a společně se svým zástupcem ji uměl předávat dál do svého školního sboru, mezi žáky a rodiče. 

 
9:00 – 9:45       Úvod a poradní kruh. 

  Zasdílíme pocity a očekávání 
 

9:45 – 10:00     Přestávka. 
 

10:00 – 10:45 - Můj svět. 
Postup: dvojice účastníků z jedné školy si na papír nakreslí svou mapu (může být i jednoduchý 

tvar např. kruh, ale mapa je vhodnější) a do něj si zakreslí, kdo do jeho mapy patří – lidi, zvířata, 
rostliny, skupiny, důležité předměty… a hlavně sebe tak, aby bylo vidět, jaké místo ve své 
komunikační mapě zaujímá. Následně každá škola odprezentuje svoji školu. 

 
10:00 – 10:10 – leadership – teorie. 
 

Podíváme se na to, kdy vznikl leadership? Leadership je příběhem evoluce. Je příběhem našeho 

nejstaršího biologického fungování. Podíváme se krátce do časových souvislostí a ukážeme si 
časovou osu vývoje leadershipu. 

 
10:10 – 10:50 – kdo je to lídr? – workshop. 

 
Skupiny po 6 a každá skupina si vezme jako příklad jednoho známého lídra. Co považujete na 

něm za typicky lídrovského? Co z něj dělá lídra, kvůli čemu byste za ním šli? Jaké oblasti řeší? 
Jaké jsou jeho odpovědnosti? 

 
10:50 – 11:00  - Přestávka. 
 
11:00 – 12:00 – Atributy lídra.  
 

A teď se podíváme na to, buď jak se lídr projevuje, nebo jaké má nástroje, díky kterým je tam to 
kouzlo. V čem je tedy to jeho kouzlo, díky kterému nás vlastně lídři fascinují. Probereme takové 
atributy, které dělají z běžných osob lídry. Jsou to POSLÁNÍ, VZTAHY, PROSPVÁNÍ, ZNAČKA, 
PROČ. 
 

12:00 – 13:00  - Oběd 
 
13:00 – 14:00 – Definování vlastní vize, osobního PROČ? I. 
 



Každý ředitel a zástupce se zamýšlí nad těmito tématy: Proč za mnou učitelé, rodiče, personál 

školy půjde? Co obdivného a velkého pro ně mám? Naši školu mají následovat? Následně každý 
zasdílí s ostatními své PROČ. Na jeho PROČ získá zpětnou vazbu od ostatních. 

 
14:00 – 14:10  - Přestávka. 

 
14:10 – 15:15 - Definování vlastní vize, osobního PROČ? II. 

 
15:15 – 15:20  - Přestávka. 

 
15:20 – 16:40  - Triády a questy 

 
1. Účastníci se rozlosují do triád a v nich se podporují v mezidobí mezi setkáními.  

2. Současně každý z účastníků dostane quest. Úkol, který je třeba splnit do dalšího setkání.  
 

15:40 – 16:30  - Sdílení a závěr 
 

Zde spolu v poradním kruhu zasdílíme to, co si z dnešního dne odnášíme a rozloučíme se.   


