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Co je ředitel naživo?
● Ředitel naživo je dvouletý vzdělávací program pro lidi ve vedení škol v rozsahu 350 hodin. V 

srpnu 2019 byl zahájen první pilotní ročník programu pro 27 škol (25 z ČR a 2 ze Slovenska).

● V srpnu 2020 startuje druhý ročník pro 12 škol.



Pro koho je ŘN?

● Programem prochází společně ředitel a zástupce.

● Pro dvojice, které mají motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a 

s radostí, a chtějí sdílet své zkušenosti.

● Do programu se mohou hlásit základní i střední školy bez ohledu na region, velikost 

školy, či délku praxe ředitele nebo zástupce.



Vize programu
1. VIZE ŠKOLY

Získává ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj.

1. SPOLEČENSTVÍ

Buduje otevřené a učící se společenství.

1. PROSTOR A PODMÍNKY

Vytváří prostor a zajišťuje podporu pro naplňování vize školy.

1. DOPAD

Neustále sleduje dopad na děti a jejich učení.



350 hodin programu
Vzdělávací 

bloky

184 hodin

6 jednodenních setkání v 

Praze

4 dvoudenní setkání v 

Praze

4 třídenní setkání mimo 

Prahu

(zajistíme ubytování a 

stravování)

Průvodci programem

Praxe 104 

hodin

5 skupinových 

jednodenních exkurzí

3 dvoudenní stáže

vždy výběr ze širší nabídky

volitelná 5denní zahraniční 

exkurze

Partneři pro realizaci praxí

Individuální 

podpora 22 

hodin

12 hodin s poradcem, 

mentorem nebo koučem

10 hodin facilitátora nebo 

lektora

Svépomocné 

skupiny 40 

hodin

kratší nebo delší setkání 

více lidí

(podle potřeb a možností 

účastníků)



Cena programu
Veřejná škola

1 rok studia / 1 účastník – 33 000 Kč

1 rok studia / 1 účastník (včasné přihlášení) – 30 000 Kč

1. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2020 – 33 000Kč / 30 000 Kč

2. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2021 – 33 000Kč / 30 000 Kč



Lektorský tým
Karel Derfl - ředitel ZŠ Chraštice

Hana Košťálová - mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Vít Beran - ředitel ZŠ Kunratice

Markéta Bajerová - ředitelka ZŠ Záhoří

Jana Štabnarová - lektorka kritického myšlení, mentorka

Hana Vellánová - Trvalá obnova školy

……..



Hodnocení po 1. roce
● výborná investice

● motivace pro další práci

● práce s kolektivem

● motivace učitelů

● tvorba společné vize školy

● konzultace s odborníky

● konzultace se zástupci jiných školy

● aktivní práce s koncepcí rozvoje zaměřenou na učení dětí

● posílení vedení školy - stejné vzdělání pro zástupce a ředitele





děkuji za pozornost

Mgr. Jiří Slavík


