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„Vždy jsem se snažila, 
aby se do naší školy 

děti těšily. Aby se každé 
z nich naučilo spoustu 

užitečných věcí.“

ZŠ HUSLENKY

VLAĎKA BEDNÁŘOVÁ
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MGR. VLADISLAVA BEDNÁŘOVÁ

Začala s přesvědčením, že na prvním místě 
by mělo být dítě a jeho potřeby. Rozhodla  
se jít vlastní cestou – stala se ředitelkou,  
aby mohla vytvořit školu podle své vize.

Musela sama čelit tlakům okolí a řešit 
náročná rozhodnutí. Prošla desítkami kurzů 
a stále aktivně hledá cesty, jak podporovat 
učení dětí.

Dnes má více než 20 let zkušeností ve vedení 
školy. Stala se lektorkou dalších. Její cesta by 
byla snažší, kdyby se jí dostalo více podpory.

Cesta k úspěchu je dlouhá  
a složitá. Nikdy nekončí
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Přitom na vedení školy  
tolik záleží

¼

0

Čtvrtina všeho, co může škola 
ovlivnit ve vztahu k výsledkům 
dětí, závisí na vedení školy.

Neexistují příklady významného  
zlepšení školy ve vztahu k učení dětí  
bez dobrého pedagogického vedení školy.

Zdroj: Wallace Foundation 
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Pilotní ročník dvouletého programu pro lidi ve 
vedení škol, kteří chtějí být pedagogickými lídry.

Proto vznikl  
Ředitel naživo
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Inspirovali jsme se nejlepším 
zahraničním know-how

Uskutečnili jsme studijní cestu  
do New Yorku a konzultovali jsme 
se zkušenými institucemi v USA

NYC Leadership Academy, NYC Department 
of Education, Bank Street College of 
Education, Wallace Foundation a další

Využíváme poznatky ze 
zahraničních výzkumů a studií

Kenneth Leithwood, John Hattie, Michael 
Fullan, Elizabeth A. City, Helen Timperley, 
Pam Sammons, Alma Harris, David 
Hopkins, OECD, McKinsey a další

Pro kvalitu výuky ve 
škole je zásadní, aby 

právě ředitel byl 
pedagogický lídr

Kvalitní programy jsou:

 . Dlouhodobé a velmi 
intenzivní

 . Orientované na praxi 
a zkušenostní učení

 . Zaměřené na sledování 
efektů výuky přímo  
ve škole

→

→
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Vladislava Bednářová, 
ředitelka, ZŠ Huslenky

Vít Beran,  
ředitel, ZŠ Kunratice

Petr Daniš,  
ředitel, sdružení Tereza

Karel Derfl,  
ředitel, ZŠ Chraštice  
& Trvalá obnova školy

Miroslav Hřebecký, 
programový ředitel, EDUin

Jindřich Kitzberger, 
ředitel pro pedagogiku 
a vzdělávání,  
Duhovka Group

Jitka Kmentová, ředitelka, 
Gymnázium Na Zatlance

Jan Korda, ředitel,  
ZŠ Lyčkovo náměstí

Hana Košťálová Pomáháme 
školám k úspěchu & RWCT

Milan Kotík, 
AISIS

Ondřej Neumajer, expert 
a konzultant ve vzdělávání

Petra Skalická,  
expert pro strategický 
rozvoj, Člověk v tísni

Vladimír Srb,  
vedoucí vzdělávacího 
programu, Nadace ČS

Jana Stejskalová,  
JOB – spolek pro inovace

Břetislav Svozil,  
ředitel, ZŠ Labyrinth

Pavel Škramlík,  
ředitel, SSZŠ Litvínov

Václav Trojan,  
ředitel, Ústav profesního 
rozvoje pracovníků  
ve školství

 
 

Na přípravě jsme pracovali se 
zkušenými českými experty
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Rozvinete v sobě  
pedagogického lídra

Budete prakticky řešit  
výzvy Vaší školy.

Zažijete sdílení v komunitě 
lidí, kteří Vám rozumějí.

Získáte individuální podporu.

Budete pracovat s hodnocením, 
které Vás posune.

 →

 →

 →

 →
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Zažijete 
350 hodin 
programu

Dva roky  
od srpna 2019  

do června 2021. 

Vzdělávací  
bloky

6 jednodenních setkání

4 dvoudenní setkání

4 třídenní setkání

s přesahem do každodenní praxe pod 
vedením zkušených průvodců a lektorů 

Praxe

5 skupinových jednodenních exkurzí 
do zajímavých škol a firem, které 
si vyberete ze široké nabídky

3 dvoudenní stáže u zkušených ředitelů

volitelná pětidenní zahraniční exkurze

Individuální 
podpora 

22 hodin individuální podpory přímo 
u Vás ve škole (koučing, mentoring 
nebo specifické poradenství)

Svépomocné 
skupiny

40 hodin setkání ve facilitovaných 
svépomocných skupinách s lidmi, kteří ve 
svých školách řeší podobná témata jako Vy

→

→

→

→
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Programem prochází společně 
ředitel a zástupce

Ve dvou se to ve škole 
lépe táhne. Díky sdílené 
zkušenosti nebudete 
na změny ve škole sami. 
Podpoříte  tím kulturu 
otevřenosti a spolupráci.

Místo zástupce se programu 
může v odůvodněných  
případech zúčastnit jiný člen 
týmu zabývající se kvalitou  
výuky ve škole.

Do programu 
přijímáme  
účastníky  
ze ZŠ a SŠ: 

 . Bez ohledu na  
délku zkušeností

 . Velikost školy 
 . Region



w
w

w
.r

ed
it

el
n
az

iv
o

.c
z10

„Každý jsme 
jiný, a to přináší 
pestrost řešení. 

Když školu vedeme 
spolu, tvoříme 
si tím bezpečné 

prostředí podpory 
a konstruktivní 

kritiky.“

 & 

           ZŠ KUNRATICE
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Provázejí  
zkušení lektoři 

prověření  
praxí

Hana Košťálová  
Průvodkyně

Původně učitelka 
češtiny a pedagogiky. 
Koordinovala v ČR 
program Čtením 
a psaním ke 
kritickému myšlení 
a byla programovou 
ředitelkou Pomáháme 
školám k úspěchu.

Karel Derfl  
Průvodce

Karel se stal učitelem 
v 19 letech a již 20 
let je ředitel ZŠ a MŠ 
Chraštice. V Chrašticích 
působil také jako 
místostarosta. Je 
předsedou sítě škol 
Trvalá obnova školy 
(TOŠ).

Lektoři & mentoři

Petr Albrecht, senior teacher, PORG 
Praha    Vít Beran, ředitel, ZŠ Kunratice  
  Vladislava Bednářová, ředitelka,  

ZŠ Huslenky    Zuzana Bukovská,  
bývalá ředitelka, ZŠ a MŠ Votice     
Jitka Kmentová, ředitelka, Gymnázium 
Na Zatlance    Ondřej Neumajer, expert 
a konzultant ve vzdělávání     
Pavlína Seidlerová, mentorka,  
Učitel naživo    Pavel Škramlík, ředitel, 
SSZŠ Litvínov    a mnoho dalších.
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Exkurze a stáže na partnerských 
školách rozšíří obzory

Mgr. Ing. Vít Beran, 
ZŠ Kunratice 

Mgr. Zdeněk Brož,  
ZŠ Dr. Jana Malíka, Chrudim

Mgr. František Eliáš,  
ZŠ Hany Benešové a MŠ, Bory

Mgr. Marcela Erbeková,  
ZŠ T. G. Masaryka, Mnichovice

RNDr. Jindřich Kitzberger,  
Duhovka Group, Praha

Mgr. Jitka Kmentová,  
Gymnázium Na Zatlance, Praha

Ing. Ivo Mikulášek,  
ZŠ a MŠ Dobronín

Ing. Radko Sáblík, Smíchovská  
střední průmyslová škola, Praha

Mgr. Jiří Sehnal, DiS.,  
ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27

RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.,  
ZŠ Labyrinth, Brno

Mgr. Pavel Škramlík,  
SSZŠ, Litvínov

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.,  
ZŠ Bohumila Hrabala, Praha

PhDr. Jan Voda, Ph.D.,  
ZŠ Wonderland Academy, Praha

Budete mít možnost zúčastnit se 
volitelné zahraniční exkurze. Dříve jsme 
například navštívili Nizozemsko & Belgii 
(2017), UK (2017), Finsko (2019).
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Za programem stojí 
Učitel naživo, z. ú.

Věříme, že jedině kvalitně 
připravení a motivovaní učitelé  
a ředitelé mohou naplno 
rozvinout potenciál dětí.

Proto jsme vyvinuli inovativní 
výcvik pro přípravu budoucích 
učitelů, který získal akreditaci jako 
kvalifikační studium. V aktuálně 
běžících výcvicích je 63 studentů 
a 34 provázejících učitelů. Právě 
otevíráme čtvrtý ročník programu.

www.ucitelnazivo.cz

Učit má smysl. Naživo. k úspěšnému akreditovanému výcviku pro všechny 
lidi, kteří se chtějí stát učiteli. Získáš sebevědomí 
učit díky rozsáhlé praxi a sdílení zkušeností v naší 
podporující komunitě zapálených.

Přidej se

Učit má smysl. Naživo.
www.ucitelnazivo.cz

http://www.ucitelnazivo.cz


78 %
22 %
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CENA

33 000 Kč osoba/rok

Reálné náklady na osobu/rok 
jsou 150 000 Kč. Díky našim 
dárcům podpoříme účastníky 
pilotního programu formou 
stipendia.

Přihlášení do 21. 4.  
zaplatí sníženou cenu  
30 000 Kč osoba /rok.

Seznam dárců najdete  
na webu projektu.

STIPENDIU
M

https://www.reditelnazivo.cz/partneri
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Programem cesta nekončí. 
Tvoříme velkou a trvalou 

učící se komunitu
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Kontaktní osoba

Zuzana Bukovská

+420 607 712 377

info@reditelnazivo.cz

na www.reditelnazivo.cz/prihlaska  
Přihlašování probíhá  

od 27. 3. do 19. 5. včetně.

PTEJTE SE.

DEJTE O NÁS VĚDĚT OSTATNÍM.

POZVĚTE NÁS PREZENTOVAT PROGRAM.

https://www.reditelnazivo.cz/prihlaska
https://www.reditelnazivo.cz/prihlaska
https://www.reditelnazivo.cz/prihlaska
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