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Vzdělávací cyklus pro ředitele škol 1. – 3. 11.2017 

Zápis k semináři Management a krizový management škol, lektor Mgr. 
Miloslav Hubatka 

 

Datum konání: 3. 11. 2017, 8.30 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Úvod:  

- Představení lektora Mgr. Miloslava Hubatky a stručně o něm a jeho práci.  
- Představení zúčastněných škol v rámci velikosti.  
- Domluvení na konkrétních tématech přednášky a postupu v přednášce. 

Téma: Management a krizový management škol 

- Rok 2018 pro školy změnový – finance, inkluze, politika. 
- Podmínky úspěšného vedení školy – management, lidé (komunikace apod.), systém (sladěnost 

apod.). 
- Propojení lidí –  

o úředník (ČŠI, zřizovatel, hygiena apod., ale nevybuduje to dobrou školu, i když je dle 
inspekce vše v pořádku),  

o lídr (sociální složka, schopnost vypořádat se s nedůslednými jedinci, může kontrolovat 
např. supervizor, vlastní analýza),  

o manažer 
- Zóny: 

o pohodlí (odpočinek, pohodlí, stagnace), výkonu, učení, chaosu.  
o V které zóně tráví učitelé nejvíce času? – pohodlí. Učitelé při výuce nejsou v zóně učení, 

jsou v zóně výkonu. Pokud je toho moc, padá do zóny chaosu. Pokud je učitel hozen do 
zóny výkonu bez přípravy, padá do zóny chaosu. Potřebují zónu pohody, aby se „nabili“. 
V zóně učení je ve fázi školení apod.  

o Práce v zónách – vědomé přecházení ze zóny učení do výkonu a zpět. Je důvod proč se 
zlepšovat. Musí být zajištěno bezpečné prostředí.  

 Řešení: přesně definovat kdy jsme v jaké zóně. Definovat v čem a kdy můžou 
chybovat. Alternativa A – vše projednáme, Alternativa B – analyzovat, 
reflektovat a napodobovat, Alternativa C – diskuze co chceme, tím snížení rizika 
podřízených, poskytovat podporu a zpětnou vazbu. 

o Zóna optima – výkon a vztahy vyrovnané, ale většinou převládá jeden (není to špatně). 
Nebo klimata (akce) a prostředí. Malotřídní je více zaměřena na vztahy.  

- Příklady na školách. 
- Strategie – vliv interních faktorů, vliv externích faktorů, generická strategie, strategické cíle 

apod.  
- Ukázka hodnocení škol. 
- Strategické pozice škol – zaměření na produkt (úzký produkt, široké publikum, např. kvalita 

výuky), všechno pro všechny (široký produkt a publikum, připravují na všechno – např. 
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všeobecně vzdělávací gymnázium), mezera na trhu (úzký produkt i publikum), založená na 
klientu (široké produkty, úzké publikum). 

- Teorie dvou faktorů růstu – hygienické faktory (pracovní prostředí, plat apod.) – není-li to je to 
demotivující a je-li to, přestává motivace. Motivační faktory – růstové a podporující klima, 
sebenaplnění, spoluzodpovědnost, spolurozhodování apod. – vede k trvalému rozvoji a motivaci. 

- Ukázka řízení formou videí. 
- Nedůslední jedinci – ničí práci ostatních i celý systém.  
- Určení výkonnostní normy – měření některých procesů (jasně určit, co chcete, hodnotíte a 

potřebujete). 
- Scoreboardy – tabulka plnění úkolů s formou 3x a dost. 
- Diskuze. 
- Ukončení. 
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