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„Tematické setkání ředitelů středních škol“ 
financováno z projektu „KAP III – Ústecký kraj“ 

 

DATUM KONÁNÍ:   15. – 16. 9. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ:  Hotel Emeran, Klíny 

 
PROGRAM: 

15. 9. 2022 – čtvrtek 

08.30-09.00 hod. Příjezd, přivítání 

09.00-11.00 hod. Tematické setkání ředitelů středních škol a odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy a vzájemné předávání informací a příkladů dobré praxe – 

1. část 

11.00-11.15 hod. Přestávka 

11.15-13.00 hod. Workshop s příklady dobré praxe o průběhu činností Nadačního fondu The 
Duke of Edinburgh’s (atmosféra ve škole, osobnostní rozvoj) – Eva Benešová 
(regionální manažerka pro oblast Severní a Střední Čechy) 

13.00-14.00 hod. Oběd, ubytování 

14.00-15.30 hod. Seminář „Správní řízení ve školách“, Mgr. Hynek Nespěšný (vedoucí odboru 
školství Jihomoravského kraje, odborník na školskou legislativu) – 1. část 
akreditace MSMT-13687/2018-2-471 

Anotace semináře: 

 právní úprava správního řízení ve školství  
 rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení 
 postup před zahájením řízení 
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 zahájení řízení, průběh řízení před správním orgánem 1. stupně 
(protokol, spis – jeho náležitosti, podklady řízení) 

 náležitosti rozhodnutí, odvolání 
 propojení obecné úpravy správního řádu s dalšími právními předpisy 
 individuální konzultace pro zájemce v odpoledních hodinách 

 

15.30-16.00 hod. Přestávka 

16.00-18.15 hod. Seminář „Správní řízení ve školách“, Mgr. Hynek Nespěšný (vedoucí odboru 
školství Jihomoravského kraje, odborník na školskou legislativu) – 2. část 

18.15-19.15 hod. Večeře  

20.00 hod.  Sdílení příkladů dobré praxe  

 

16. 9. 2022 – pátek 

08.00-08.45 hod. Snídaně 
08.45-11:45 hod. Seminář „Kultura a klima školy, komunikace lídra školy“ – AKADEMIE 

Libchavy s.r.o.,  
lektor Mgr. Pavel Škramlík a Pavel Fiala (ředitel Sportovní soukromé ZŠ s.r.o., 
Litvínov) 

Anotace semináře: 

 navození spolupracujícího klimatu skupiny 
 kultura a klima školy (kmenová kultura, klíčové aspekty kultury 

školy, kultura učení) 
 základy komunikace (naslouchání – sdělování, zpětná vazba, 

doptávání se otevřenými otázkami) 
 vedení rozhovoru k potřebnému výsledku a v pozitivním rámci 
 reflexe a sdílení 

11.45-12.30 hod. Oběd 
12.30-13.30 hod. Tematické setkání ředitelů středních škol a odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy a vzájemné předávání informací a příkladů dobré praxe – 
2. část 

13.30-14.00 hod. Závěr, rozloučení 
 

 

 

V případě nejasností se obracejte na Bc. M. Doležala 

(tel. 475 657 178, e-mail: dolezal.m@kr-ustecky.cz) 

mailto:dolezal.m@kr-ustecky.cz

