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Zlepšování sociálního klimatu ve školním prostředí 

 
 

 
Průzkum školního klimatu  
Nástroj k získání názorů zaměstnanců na různé jevy ve škole (vzájemná komunikace, motivace, stupeň 
ztotožnění se hodnotami školy atd.). Průzkum probíhá formou dotazníkového šetření a řízených 
rozhovorů se zaměstnanci v průřezu celou školou. Součástí průzkumu je rovněž předání výsledků 
všem zúčastněným pracovníků a navržení následných kroků. 

 
Vzdělávání 
V rámci pokrytí vzdělávacích potřeb nabízíme kurzy šité na míru potřebám pedagogického sboru i 
nepedagogických pracovníků. Nejčastějšími tématy ze školního prostředí jsou: 

 Stres management pro učitele a prevence syndromu vyhoření  

 Komunikace a vzájemná spolupráce v pedagogickém týmu 

 Rozvoj kreativních a rozhodovacích schopností u žáků (Akreditováno MŠMT) 

 Metody učení podporující koncentraci a paměť žáků (Akreditováno MŠMT)  

 Budování image moderní školy (Akreditováno MŠMT) 

 Zvládání konfliktních situací a jednání se svízelnými typy žáků i rodičů 
 
Otevřené akce 
Pro růst svých zaměstnanců můžete využít rovněž otevřených kurzů. Ve školním roce 2017/2018 pro 
Vás máme vypsána tato témata: 

 Rozvoj kreativních a rozhodovacích schopností u žáků 
o Lektor: bude upřesněno    Termín: 21. 6. 2018 

 Metody učení podporující koncentraci a paměť žáků 
o Lektor: bude upřesněno    Termín: 26. 6. 2018 

 Komunikace s rodiči 
o Lektor: Věra Klosová    Termín: 22. 8. 2018 

 Pokročilé metody prezentace pro učitele (pro žáky i pro rodiče) 
o Lektor: Věra Klosová    Termín: 23. 8. 2018 

 Stres management pro učitele a prevence syndromu vyhoření 
o Lektor: Nikola Hauserová  Termín: 28. 8. 2018 

 
Teambuilding (Akreditováno - Využití zážitkové pedagogiky ve výchovně-vzdělávacím procesu)  
Výjezdní zážitková setkání pracovníků zaměřené především na utužení vzájemných vztahů, zlepšení 
atmosféry ve sboru, posílení komunikace, zlepšení týmové spolupráce a lepší sdílení zkušeností mezi 
kolegy. 

 

http://nti.cz/stres-management-pro-ucitele-a-praevence-syndromu-vyhoreni/
http://nti.cz/komunikace-s-rodici/
http://nti.cz/rozvoj-kreativnich-a-rozhodovacich-schopnosti-u-zaku/
http://nti.cz/metody-uceni-podrporujici-koncentraci-a-pamet-zaku/
http://nti.cz/budovani-image-moderni-skoly/
http://nti.cz/zvladani-konfliktnich-situaci-a-jednani-se-svizelnymi-typy-zaku-a-rodicu/
http://nti.cz/rozvoj-kreativnich-a-rozhodovacich-schopnosti-u-zaku/
http://nti.cz/metody-uceni-podrporujici-koncentraci-a-pamet-zaku/
http://nti.cz/komunikace-s-rodici/
http://nti.cz/pokrocile-metody-prezentace-pro-ucitele/
http://nti.cz/stres-management-pro-ucitele-a-praevence-syndromu-vyhoreni/
http://soubeh.cz/static/pdf/akreditace_image_zazitkovka.pdf
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Týmový koučink 
Pro vyřešení konkrétních pracovních úkolů, zvýšení efektivnosti týmu, vyjasnění týmové vize, pravidel 
a celkové zlepšení funkčnosti týmu jako celku, nabízíme půldenní až jednodenní koučinkové sezení 
nebo sérii sezení s jedním z našich koučů. 

 
360° Hodnocení vedoucích pracovníků 
Hodnocení zaměřené na oblasti vedení, komunikace, spolupráce atd. nabízející jedinečný pohled na 
vedoucího v rovině sebehodnocení, hodnocení kolegů, podřízených a nadřízených, Hodnocení probíhá 
online i papírovou formou. 

 
Jarní setkání ředitelů škol - připravujeme 
Inspirativní setkání ředitelů škol se zajímavým hostem plné diskuzí na aktuální témata, nových 
impulsů a inspirace od kolegů. 

 
Více o akcích: www.nti.cz  
Lucie Semecká, lucie.semecka@nti.cz, tel.: 773 079 747 

http://www.nti.cz/

