
 
MOŽNOSTI A VOLBY 

VE VEDENÍ PEDAGOGICKÉHO TÝMU 
 

živé vysílání 
 
 
Cílem akce je pojmenovávat různé možnosti a volby při vedení sborovny a rozšířit si tak 
paletu možností při vedení týmu pedagogů. Součástí bude i kvíz na téma: Jak bych asi situaci 
řešil/a já? (více v obsahu) 
 
Průběh 

1. Představení a etická pravidla akce. 
 

2. Psychologické souvislosti v komunikaci vedení školy a sborovny. 
 

! Proč vědomá volba z možností, proč ne jednoduchá kuchařka.  
 

! Vztahy ve vedení školy. Ředitel a jeho zástupci, různé směry, vnitřní rivalita, boj o 
skupinu, dělba sfér, ego-obranné mechanismy jako filtr rozhodování. Čím tomu 
předcházet. 

 
! Vedení, sborovna a řešení problémů, transparentní řešení, individuální promluva, 

decentní manipulace, chápavé vysvětlování, ignorace, únik ze sborovny, formálnost 
jako brnění.   

 
! Hranice při vedení týmu pedagogů. Dokdy jsem tolerantní a odkdy už neschopný. 

Vstřícnost, nebo slabost? Péče o pohodu, nebo podbízení? Atd. 
 

! Nepokoje v týmu, kdy může být „míč“ na mé straně:  
- záměna očekávání od role ředitele. Když vůdce chce být hvězdou,  
- idealizace a její negativní potenciál: „Velká matka, silný otec“,  
- ředitel v transakci – dítě, rodič, dospělý. Chci spokojenou sborovnu a aby nám všem 

bylo dobře. Vnitřní potřeba ředitele jako slabost, kterou zdravá skupina odmítá, 
manipuluje s ní a trestá ji.  
 

! Rozdíly ve vedení sborovny a tříd. Když povedeme pedagogy jako desátou třídu, 
budou se chovat jako nespokojený dětský kolektiv. 
 

! I. a II. stupeň. Hledání spolupráce. U mě to nedělali. Vy jste je to nenaučili. 
 

! Nebezpečnost krajních postojů ve vedení. Přehnaně vědecká snaha o vedení a 
naproti tomu populistické zjednodušování. Proč obě krajní varianty spolehlivě zesílí 
to, co není v týmu zdravé. 
 

! Parakomunikace v pedagogickém týmu. „Řekneme si to u nás.“ Kabinetní politika, 
její funkce a souvislost s formou vedení porad a jak ji nepodporovat. Kdy ignorovat, 
kdy komunikovat, kdy potlačit. 
 

! Ženský kolektiv. Dokdy jde o respektování genderových specifik a odkdy zvažujeme 
emoční manipulaci. 

 
! Pasivní agrese ve sborovně. Glosátoři a jejich moc. Jak se stavět ke zlehčování a 

zesměšňování, humor jako nástroj. Co signalizuje opravování úkolů během porady, 
nebo otázka: Kdy budeme končit?   



 
! Zdravé nebo nežádoucí postoje: nespokojenost, kritičnost, únava jako alibi, 

            Podpora žádoucích postojů. A jak obstát v průběžném zkoušení síly vedení  
            sborovnou. 
 

3. Možnosti a volby v konkrétních situacích.  
- Vycházím jim vstříc, a stejně jsou nespokojení.  
- Chovají se ke mně slušně, ale cítím, že mě nerespektují. 
- Můžu se umluvit, a stejně to třetina odevzdá pozdě.   
- Já nemám se třídou potíže, já ne. Kdo s tím má problém?   
- Je toho moc. Přepracovanost, informační zahlcenost, nebo hra na přetížení? 
- Neřešíme dosažení cíle, ale správnost postupu. Přesycování pravidly, právy, pokyny, 

pevnými body pro nejisté a vyděšené. 
 

4. Kvíz na téma: Jak bych asi situaci řešil/a já? 
Během školení zazní konkrétní otázky s několika možnostmi výběru odpovědi. Kdo 
bude chtít, bude si moci označit svou typickou reakci, nebo učinit vlastní volbu, aniž 
by cokoliv zveřejňoval. V následujícím povídání budou varianty odpovědí rozebrány 
s poukázáním na plusy a minusy té které volby. Kvíz není podmínkou účasti a nebude 
na úkor času.  

  
 

5. Zbude-li čas, něco málo ke scénářům sborovny. 
- Čekání na Godota jako alibi nepřevzetí odpovědnosti,  
- Kudy cesta nevede. Já bych ráda, ale nejde to. To už tu bylo.  
- To se nebude líbit. Nespokojenost rodičů… a veřejnosti jako hlavní kritérium. 

 
 
Seminář je akreditován v rámci osmihodinového programu Psychologické souvislosti 
v komunikaci-2-466. MŠMT č.a.:7970/2019-2-466.  
Termín: 12. března 2021 od 10:00 do 14:00 h. 
Pro koho je: ředitelé, jejich zástupci a ti, kteří do těchto pozic chtějí vstoupit.  
Lektorka: PhDr. Helena Vrbková 
Více na: www.vycvikkvp.cz 
 
Jak se přihlásit:  
Cena za školu je 2 500 Kč.  

a) Na www.vycvikkvp.cz vyplňte formulář přihlášky za vaší školu.  
 

b) Na kontaktní e-mail Vám bude zaslána zálohová faktura. Po její úhradě budete 
plnohodnotně přihlášeni. Následně obdržíte fakturu a po akci formulář osvědčení. 

 
c) Nejpozději 12 hodin před akcí obdržíte odkaz, který poskytnete Vámi vybraným 

kolegům z Vaší školy.(ředitelé, jejich zástupci a ti, kteří do těchto pozic plánují vstoupit.). Nikde není třeba 
se registrovat. V čase akce pouze kliknete na odkaz. Odkaz nelze mimo zaměstnance 
platící školy dále šířit, kopírovat či používat bez svolení. 
 

 
Těšíme se! 
 
PhDr. Helena Vrbková 
 


