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Program týmové komunikace a spolupráce ve školách v ORP České
Budějovice
V rámci aktivit rozvoje MAP II ORP České Budějovice jsme připravili pro vedení škol
ojedinělý stabilizační a rozvojový program - Program týmové komunikace a
spolupráce, který lze realizovat v jednotlivých školách na Českobudějovicku.
Hlavními cíli tohoto programu jsou:
1. Zlepšení komunikace vedení vzdělávací instituce
2. Prohlubování týmové spolupráce vedení vzdělávací instituce
3. Osvojení si metody agilního plánování KANBAN
4. Osvojení si metody koučovacích otázek a konstruktivní zpětné vazby
Obsah Programu je stavěn flexibilně a přizpůsobuje se nejen potřebám konkrétní
školy, ale především potřebám jednotlivých účastníků.
Realizaci našeho programu jsme zahájili v září 2019 a během prvních čtyř měsíců
programu (září až prosinec 2019) se do Programu celkem zapojily v různé formě tyto
4 školy z ORP České Budějovice: Základní škola Dukelská České Budějovice,
Základní a mateřská škola Lišov, Základní škola Pohůrecká, České Budějovice a
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola Doma v lese, z.s.
Každá škola spolupracuje s vedoucím programu – koučem - podle svých potřeb a
individuálně vznesených požadavků. Někde se jedná pouze o krátkodobý osobní
koučing ředitele školy nebo jednotlivých řídících pracovníků, v jiné škole jde o
dlouhodobé skupinové vedení vedoucích pracovníků.
Program umožňuje školám nahlížet na své problémy shora a vidět je v kontextu
spolupráce s koučem, který pomáhá vést a hledat řešení.
Program jsme zatím připravili na jeden školní rok 2019/2020 a po zakončení a
vyhodnocení uvidíme, zdali budeme pokračovat a nabídneme možnost zapojit se i
jiným subjektům. Záleží i na poptávce od vedení dalších škol. Živou zpětnou vazbu
od vedení nyní zapojených škol budou moci další kolegové získat na setkáních a
konferenci, které chystáme na květen a červen.
Aktuálně nabízíme všem ředitelům a ředitelkám základních – ale i mateřských – škol
na Českobudějovicku možnost realizace „nulté“ konzultace s koučem on-line. Výše
uvedené aktivity jsou samozřejmě pro spolupracující školy zdarma.
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