
Pozvánka na 4.Klub Ředitelů

ŘEDITELSKÝ TROJBOJ ANEB VYLAĎTE SVOJI ŠKOLU

pořádaný v rámci aktivity Klub ředitelů projektu MAP Tanvaldsko II

Termín: zahájení 14.10.2020 v 15:00, ukončení 15.10.2020 v 13:30
Místo konání: Resort MALEVIL,   Heřmanice v Podještědí 280, Jablonné v Podještědí
Lektor:  Mgr. Miloslav HUBATKA 
Určeno pro ředitele ZŠ v ORP Tanvald. Seminář a ubytování se stravováním je zdarma.

Obsah semináře
Obsah  školení  vychází  z  nejnovějších  výzkumů  i  trendů  upravených  pro  školské  prostředí.   Celkové
zaměření je na praktinost a okamžitou využitelnost v praxi. Zaileňujeme i praktcké dovednosti které
jsou pro váš úspěch nezbytné.

- Výzkumi šetření a sběr dati která budete potřebovat v další práci
- Moderní marketng a školy – co je dnes jinaki co se vyplácí a co jsou jen pouhé mýty a přežitky
- Konkrétní nástrojei řešení pro vaši praxi – ověřené a hlavně funkiní
- Nejiastější chybyi jejich analýza a pouiení pro vaši školu
- Rodiie a škola - optmální formy komunikacei spoluprácei specifkai ale i úskalí a nejiastější chyby

- a jak jim úiinně předcházet
- Moderní leadership a úspěšné vedení týmů a lidí. Přes svoje týmy dosahujeme jednotlivých cílůi

proto dobré vedení je základem pro úspěch. I v této oblast odkryjeme některé zákonitosti ale i
chyby a případné mýtyi které se ve školství neustále opakují.

Mimo jiné vás na školení seznámíme a představíme:
- 3 hlavní oblasti které vám mohou pomoci uriiti jak na tom v těchto oblastech vedení jste a co s

tím případně můžete udělat – na co se nejrychleji i správně zaměřit.
- 5 klíiových aspektůi které je dobré mít v koncepci a rozvoji vaší školy ošetřeno a sladěno
- 9 koncepiních věcíi které najdeme u všech úspěšných škol a proi by tam měly být

V  případě  Vašeho zájmu se  prosím  přihlašte  vyplněním  online  formuláře  ZDE.  Vaše  přihláška  bude
potvrzena. Přihlašování je možné do 30.08.2020.  Kontaktní osoba Josef Kucini  kucin@jiretnpb.cz i tel.
728 761 585.

MAS Rozvoj Tanvaldska z.s.
468 43 Jiřetín p. Bukovou 103
www.masrt.cz
www.facebook.com/MAP-Tanvaldsko-342922809651428/
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