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Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D. (4) 

Manažerské dovednosti a funkce v souvislosti s řízením školy 

Sociologie výchovy - minulé a současné trendy a jejich zasazení do oblasti školského 

managementu 

Řízení školy z pohledu Webera - aplikace do školského managementu 

Řízení školy z pohledu různých teorií a možnosti aplikace do školského managementu 

 

Mgr. Danuše Dvořáková (6) 

Celoživotní učení v kontextu profesní dráhy učitelů 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb 

Celoživotní učení a současná škola 

Role celoživotního vzdělávání v současnosti 

Trendy a výzvy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA (10) 

Tandemová výuka ve školách 

Zaměstnanecké benefity pedagogických pracovníků 

Platformy a systémy pro školní komunikaci a spolupráci 

Rozvoj informatického myšlení z pohledu managementu školy 

Projektové financování ve školství 

Digitální gramotnost pedagogických pracovníků 

Využití digitálních technologií ve výuce 

Zavádění nových informačních a komunikačních technologií ve škole 

Doplňková činnost školy a její využití 

Podmínky pro využívání ICT ve škole 

 

PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA (2) 

Možnosti sebevzdělávání pedagogických pracovníků  

Motivace pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání  

Vlastní téma dle dohody 

 

doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D. (2) 

Výzkum metod řízení talentovaných jedinců ve vybrané organizaci 

Trendy ve využívání ICT v postcovidové době 
 

PhDr. Mgr. Roman Liška, Ph.D., MBA (6) 

Kvalita ve vzdělávání v zemích OECD. 

Systémy řízení kvality a jejich přínosy ve vzdělávání. 

Spokojenost žáků, její měření a ovlivňování vedením školy.  

Klima školy a možnosti jeho ovlivňování ze strany ředitele školy.  

Vliv systematického řízení procesů na kulturu školy.  

Kritéria a systémy hodnocení a odměňování pedagogických pracovníků. 
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PaedDr. Josef Rydlo (3) 

Školní řád jako povinná dokumentace středních škol 

Právní aspekty ohrožení pedagogických pracovníků a jejich odpovědnost   

Školní poradenské pracoviště v kontextu managementu škol a právních předpisů 

 

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA (10) 

Zavádění inovativních metod do výuky 

Role vedení školy v podpoře nadání žáků 

Implementace projektové výuky do ŠVP 
Virtuální co-teaching 
Co-teaching u začínajících učitelů 
Koučink a / nebo mentorink u začínajících učitelů 

Zavádění nové informatiky 
Prevence konfliktů při řízení školy / ŠZ 

 

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. (3) 

Realizace změny v oblasti vedení lidí ve školách / školských zařízeních 

Efektivní hospitace ve školách / školských zařízeních 

Porada jako nástroj vedení lidí 

 

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA (4) 

Specifika vedení lidí ve školách / školských zařízeních 

Strategie vedení a rozvoje pracovníků škol / školských zařízení 

Aplikace vybrané koncepce managementu v praxi školy / školského zařízení 

Sebeřízení vedoucího pracovníka školy / školského zařízení  

 

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA (10) 

Předškolní vzdělávání 

Ochrana osobních údajů ve škole 
Vzdělávací potřeby ředitelů škol 

Současné trendy vzdělávací politiky 

Rozhodování v práci ředitele školy 

Využití marketingu ve škole 
Tvorba koncepce rozvoje školy 
Střední článek jako podpora vedení školy 
Soustava oborů vzdělání a její proměny v kontextu trhu práce 

Vztah ředitele školy a České školní inspekce 


