AKADEMIE LEADERSHIPU 2021
Reference - ředitelé středních škol
„Program je bezvadný, přinesl mi spoustu inspirace. Málokteré školení je takto prakticky přínosné.“
Ivana Jiřičová, ředitelka SPŠ Litoměřice, Akademie leaderhipu
„Za nejlepší hodnotím důslednost v uskutečňování programu a možnost 360 zpětné vazby, téměř
dokonalé lektorské vedení, čas na sdílení kolegů.“
Jiří Ringel, ředitel Gymnázia Broumov, Akademie leadershipu
„Co považuji za nejlepší? Příklady dobré praxe, zpětná vazba, koučování, praktické úkoly - jejich
plnění ve skupině, videa, materiály pro účastníky, péče o účastníky, atmosféra.“
Dita Sankotová, zástupkyně ředitele SPŠCH Pardubice, Akademie leadershipu
„Program byl koncipován zcela jinak, než dosavadní akce DVPP, kterých se zaměstnanci školy
zúčastnili. Důraz byl kladen na osobní prožitek a zamyšlení nad problémy, které jsou spojeny s pozicí
leadera na úrovni vedení školy i na úrovních nižších. A právě proto byl velice přínosný. V naší
organizaci povede k revizi kompetencí, vedení školy získané poznatky také přenáší do každodenní
práce – například ve zvýšeném delegování odpovědnosti, ale také v zvýšeném zapojení žáků jako
„drobných leaderů“ do života školy.“
Jan Jirátko, ředitel školy
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, Akademie leadershipu
„Nejvíce oceňuji dramaturgii výkladů, prezentace, sdílení kolegů. Skvělá videa.“
Petr Uherka, ředitel VOŠ Publicistiky, Akademie leadershipu
„Absolvování programu ředitelem školy bylo pro školu velmi přínosné a nastartovalo ve škole celou
řadu pozitivních změn. V roce 2020 absolvovalo prvních 14 učitelů školy včetně ředitele program 7
návyků skutečně efektivních lidí. Na jednom prezenčním setkání a online části v období distanční
výuky jsme se seznámili s tímto unikátním programem osobního rozvoje. Se zapojením dalších
učitelů počítáme od ledna roku 2021.“
Martin Tobiáš, ředitel
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola

AKADEMIE LEADERSHIPU 2021
Reference - ředitelé základních škol
“Akademie je na vysoké úrovni, ukazuje přesně tu cestu, jak „lídrovství“ uchopit. Pomohla mi, jak
získávat zaměstnance a kolegy na svou stranu, jak jim konkrétně předat svou vizi.“
Monika Ondroušková, ředitelka ZŠ a MŠ Šitbořice

„Ředitelé v Akademii získají nástroje k sebereflexi a seberozvoji, jak se dále rozvíjet, jak zformovat
svůj tým.“
Ctirad Vaník, ředitel ZŠ Krupka
“Akademie mě v profesní i osobní rovině velmi ovlivnila. Nejvíce důvěra, teď za ní vidím mnohem
víc, spoustu odvedené práce.“
Jovanky Rybová, ředitelka ZŠ a MŠ Kyjov – Bohuslavice

„Díky Akademii jsem zapojil několik praktických věcí, jako kaskádování cílů nebo práci na školní vizi.
Doporučil bych ji s klidným srdcem, je zde prostor se zamyslet, kam školu směřovat.“
Roman Burda, ředitel

„Využila jsem v praxi stanovení svého vlastního WIGU (pozn.klíčový cíl), který jsme pak s kolegy
dopracovala.“
Lada Flachsová, ředitelka ZŠ Milovice

„Akademii bych kolegům doporučil, naučí se nové kompetence a 4 role leaderů se navíc prolínají
celým vzděláváním. Mohou tak zjistit, co už ředitelé dělají, a co mohou dělat lépe.“
Michal Loukota, ředitel ZŠ Skálova, Turnov

